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چکـیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه تناسب شغل -شاغل و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان در اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان پرداخته است .نوع تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است .جامعه آماری
پژوهش کلیه کارکنان اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به تعداد  821نفر می باشد ،که
 12نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه بوده که پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ  1/18تایید
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو برای بررسی فرضیههای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده گردید .یافتهها نشان داد بین تناسب شغل -شاغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد و بین تناسب شغل-
شاغل با عملکرد شغلی کارکنان رابطه وجود دارد همچنین رابطه بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی کارکنان مورد تایید
قرار گرفت.

واژگـان کلـیدی :تناسب شغل -شاغل ،رضایت شغلی ،عملکرد کارکنان
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)35 :فروردین 1041

عدم توجه به مسأله رضایت شغلی ،در بلند مدت نظام سازمان را مختل نموده و موجب بروز عصیان ،کاهش حس مسئولیت و
در نهایت ترك خدمت می شود .در کشورهای پیشرفته مدیریت ها با توجه به نیازهای اساسی کارکنان استوار است و رضایت شغلی
کارکنان عالوه بر اینکه توجه به کرامت انسان هاست بلکه در افزایش بهره وری نیز مورد توجه قرار می گیرد و آنها هزینه های
گسترده ای را به منظور بررسی تغییرات ساالنه رضایت شغلی کارکنان خود پرداخت می کنند .پرداخت چنین هزینه هایی توسط
کشورهای مذکور نشان می دهد که رضایت شغلی موضوع بسیار با اهمیتی است که متأسفانه در کشور ما چندان به صورت عملی
مورد توجه قرار نمی گیرد (دلیلی .)8911 ،رضایت شغلی حالتی عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است که
دارای ابعاد و عوامل گوناگون است .اغلب مدل های سنتی که به رضایت شغلی می پردازند بر احساس فرد در مورد شغلش تمرکز
دارند ،اما آن چه رضایت شغلی را شکل می دهد ماهیت آن حرفه نیست بلکه انتظاراتی است که فرد ازآن شغل دارد (لو .)2117 ،
رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد.
اغلب گفته می شود که کارمند خوشحال یک کارمند کارا است و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود .اهمیت رضایت
شغلی ازآن جا ناشی می شود که بیشتر افراد تقریبا نیمی از ساعات بیسوادی خود را در محیط کاری می گذرانند .از نظر سازمانی،
سطح باالی رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان می شود (مقیمی،
.)8911
حیاتی ترین مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن است .سازمان ها به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه ،نیروی انسانی خود
را با توجه به اهدافی که در پیش دارند ،انتخاب می کنند .نیروی انسانی نیز برای به انجام رساندن فعالیت های خاصی که سازمان
بر عهدة آنها گذاشته است ،خود را ملزم به رعایت وظایف سازمانی می داند .عملکرد شغلی عبارتست آنچه که فرد انجام می دهد و
قابل مشاهده است و شامل آن دسته از فعالیت ها است که در ارتباط با سازمان می باشد و می توان آنها را در اصطالحات تخصصی
هر فرد اندازه گیری کرد (حسنی و همکاران .)8914 ،عملکرد شغلی را می توان مجموعه ی رفتارهایی دانست که افراد در ارتباط با
شغلشان از خود بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول ،پیامد یا بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در شغل خود حاصل
می شود .عملکرد شغلی نیز مانند هر خصلت و ویژگی انسانی دیگر تحت تأثیر شرایط فردی یا محیطی قرار می گیرد که این
شرایط می تواند بر نحوه ی عملکرد فرد در سازمان مربوطه تأثیر گذار باشد (به نقل از حیاوی ،نیسی و ارشدی .)8911 ،کار عنصر
مهم و البته سازنده جوامع و سازمان ها است .برای اینکه کار با از خودبیگانگی همراه نباشد ،باید از نظر فنی ،فیزیولوژیک و
روانشناسی مساع د باشد .باید اوضاع اقتصادی و اجتماعی که کار در آن انجام می شود به گونه ای باشد که کارگر احساس کند
کارش منصفانه و به تناسب مهارت و کوشش اوست و دستمزد وی نیز متناسب با دستمزد سایر گروه های کاری پرداخت می شود
(شفیع آبادی .)8918 ،از آن جایی که انجام کار در قالب شغل شکل می گیرد ،الزم است ویژگی های یک شغل در ارتباط با
خصوصیات شاغل سنجیده و ملحوظ گردد .باید شغل و مراحل انجام آن را به خوبی شناخته و به تجزیه و تحلیل شغل توجه نموده،
در گام بعدی شغل را طراحی کرده و افراد متناسب با هر شغل را در پست و شغل الزم به کار گمارد (صادقی .)8918 ،تناسب شغل
با شاغل در سازمان به عنوان یک استراتژی مؤثر در نگهداری منابع انسانی در نظر گرفته می شود .این تناسب از لحظه ای آغاز
می شود که نخست فرد برای کار و انتخاب شغل آستین باال میزند .دوم ،سازمان برای کارمندیابی ،انتخاب ،استخدام و انتصاب
آماده می شود .ممکن است که در آغاز استخدام ،با توجه به نیاز سازمان و نیاز داوطلبان کار ،تناسب مورد نظر در حد محدودی
برقرار شود ،ولی بتدریج که فرد در سازمان زندگی کاری خود را ادامه می دهد و سازمان نیز دوره عمر خود را پشت سر می گذارد،
انتظار میرود این تناسب بیش تر شود .اگر شغل به گونه ای طراحی شود که با ویژگی های فردی متناسب باشد ،موجب انگیزش
می شود و در این صورت بهره وری نیروی انسانی افزایش می یابد و موجبات رضایت شغلی کارمند را فراهم آورده و عملکرد شغلی
آن را بهبود می بخشد(کاظمی حقیقی .)8919،بنابراین با توجه به موارد فوق تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هست که
آیا بین تناسب شغل -شاغل و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان
کرمان رابطه وجود دارد؟

 -2ادبیات تحقیق
 -1-2مفهوم تناسب ﺷﻐﻞ -ﺷاغﻞ
تناسب شغل-شاغل افراد یکی از اصول مهم و ضروری است که قسمت اعظم موفقیت شاغالن در مسئولیت های مختلف
ناشی از رعایت این اصل می باشد .بخش اعظمی از مشکالتی که در برخی سازمان ها رخ می دهد ،به عدم تناسب شخصیت و
شغل افراد شاغل برمی گیرد .در تعاریف برخی شخصیت را امری ذاتی یا ژنتیکی و عده ای را اکتسابی دانسته اند .گروهی نیز عقیده
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دارند که شخصیت با تلفیقی از این دو عامل شکل میگیرد نباید فراموش کرد که شخصیت یک مفهوم مطلق نیست و همواره در
معرض دگرگونی و تغییر است .به عقیده جان دوالرد تغییر فرهنﮓ ،فشارهای اجتماعی ،بیماری های روانی ،حوادث و اتفاقات
گذشته به خصوص در دوران کودکی از عوامل مؤثر در تغییر شخصیت اند هر تیﭗ (شخصیت) محصول تعامل خاصی بین چندین
نیروی فرهنگی و شخصی مانند گروه همساالن ،عوامل ارثی و ژنتیکی ،والدین ،طبقه اجتماعی ،فرهنﮓ و محیط فیزیکی است .از
دید جامعه شناسان انسان گستره ای است از جامعه و دنیای اطراف که در وجود او درونی شده و به صورتی که آن را شخصیت می
نامند ،متجلی می شود (معمارزاده و همکاران .)8911 ،تناسب شغلی در سازمان به عنوان یک استراتژی مؤثر در نگهداری منـابع
انسانی در نظر گرفته می شود؛ این تناسب از لحظه ای آغاز می شود که نخست فرد برای کار و انتخاب شغل آستین باال می زند؛
دوم سازمان برای کارمندیابی ،استخدام و انتخاب انتصاب آماده می شود .ممکن است ،با توجه به نیاز سازمان و همچنین نیاز
داوطلبان کار در آغاز استخدام تناسب مورد نظر به صورت محدودی برقرار شود ولی انتظار می رود به تدریج که فرد در سازمان
زندگی کاری خود را ادامه می دهد و سازمان نیز دوره عمر خود را پشت سر می گذارد اگر این تناسب بیشتر شود شغل به گونه ای
طراحی شود که با ویژگی های خود موجب ایجاد انگیزه ،فردی متناسب باشد و در نتیجه بهره وری نیروی انـسانی افـزایش می
یابد(امامی و همکاران.)8911 ،

 -2-2مفهوم رضایت ﺷﻐلی
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رضایت به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می کند .در واقع ،رضایت را می توان میزان مناسب و اندازه
بودن نقش سازمانی به شخصیت فرد دانست .رضایت زمانی در حد مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان با نیازها و تمایالت
شخصی توافق و هم خوانی داشته باشند .عدم توافق و تطابق این دو ،مشکالتی از لحاظ رضایت طرفین به وجود خواهد آورد؛
رضایت تابع توافق و تعادل میان انتظارات و شرایط سازمان و پیش آمادگی ها و نیازهای شخصیتی فرد است .در حالتی که این دو
تعادل و تطابق داشته باشند ،رفتار به طور همزمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد خواهد بود؛ یعنی اثربخشی ،کارایی و
رضایت ،توأماً حاصل خواهند شد(عالقه بند .)8911 ،رضایت شغلی نتیجه ادراك کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را
که برای کارمند ارزشمند است فراهم می کند .رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا
تجربه فرد است .این حالت احساسی مثبت ،کمک زیادی به سالمت فیزیکی و روانی افراد می کند .از نظر سازمانی سطح باالی
رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می شود .خشنودی شغلی
پیامدهای رفتاری و سازمانی بسیاری دارد .میزان خشنودی شغلی با عملکرد شغلی ،سالمت جسمانی و روانشناختی ،فرسودگی
شغلی ،ابهام نقش ،تعارض نقش ،غیبت و ترك شغل مرتبط است .در بیشتر موارد خشنودی شغلی به عنوان یک مفهوم عام و کلی
در نظر گرفته می شود حال آنکه برای پی بردن به ماهیت حقیقی آن باید عوامل تشکیل دهنده و اجزای آن مورد مطالعه و بررسی
قرار گیرد (شهبازی و همکاران .)8917 ،مدیران دست کم باید به سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند:
مدارك زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترك می کنند و بیشتر استعفا می دهند .اما افراد راضی کمتر در کار غیبت
می کنند و کارشان را منظم و دقیق انجام می دهند .ثابت شده است کارکنان راضی از سالمت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می
کنند .افراد ناراضی مستعد انواع بیماری ها از سردرد تا بیماری های قلبی هستند .رضایت شغلی از کار پدیده ای است که از مرز
سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می شود .کارمند راضی ،شادابی را از
سازمان به خانه و جامعه منتقل می کند .بنابراین می توان با توجه به مسئولیت های اجتماعی و مقدار پولی که در سایه وجود
رضایت شغلی نصیب جامعه خواهد شد ،از این پدیده دفاع کرد (کلهر.)8918 ،

 -3-2مفهوم عملکرد ﺷﻐلی
عمکرد شغلی یکی از متغیرهایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار گرفته است .روان
شناسان عمکرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی می دانند و معتقدند انگیزه ها و نیازها ،در عملکرد افراد و در نهایت رشد و
توسعة اقتصادی تأثیر دارند .همچنین باور بر این است که عملکرد شغلی یک سازة ترکیبی است که بر پایة آن کارکنان موفق از
کارکنان ناموفق از طریق مجموعه ای از مالك های مشخص قابل شناسایی هستند یکی از متغیرهایی که با عملکرد شغلی
کارکنان ر ابطه دارد ،ابتکار شخصی است .ابتکار شخصی شکل خود مرجعی تالش است ،به همین دلیل فردی که در ابتکار
شخصی در سطح باالیی است ،برتری را بر پایة پیشرفت شخصی و پایداری با وجود دشواری ها و ناکامی ها ،تعریف می کند .افراد
دارای ابتکار شخصی باال تمایل به انجام وظایفی دارند که مهارت ها و توانایی های آنان را به چالش بکشد .این افراد در رقابت با
خویش اند و همواره به دنبال ،آن هستند که بهترین باشند (ابوالقاسمی و همکاران.)8911 ،
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 -3فرضیه های تحقیق
 بین تناسب شغل -شاغل با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. بین تناسب شغل-شاغل با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. -بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
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پژوهش حاضر از حیث هدف ،پژوهشی کاربردی و ازحیث نحوه گردآوری داده ها ،پژوهشی توصیفی پیمایشی از شاخه
مطالعات میدانی به شمار میآید و با توجه به سنجش رابطه بین متغیرها از نوع تحقیقات همبستگی می باشد .از نظر قلمرو مکانی،
تحقیق در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان انجام شده است .جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان می باشد که تعداد آن  821و حداقل حجم نمونه بر اساس جدول مورگان
 12بوده است .در این تحقیق از شیوه نمونهگیری تصادفی استفاده شد .روش بکار گرفته شده برای جمع آوری اطالعات در انجام
این تحقیق ،ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد .ابزار سنجش پرسشنامه است که روایی آن طبق نظر اساتید و پایایی
آن با محاسبه آلفای کرونباخ  1/18مورد تایید قرارگرفت .برای توصیف داده ها و مشاهدات از روش های آمار توصیفی مانند:
جداول توزیع فراوانی ،نمودارهای توصیفی استفاده شده است .همچنین جهت بررسی فرضیه های تحقیق از روش همبستگی
پیرسون و با نرم افزار  Spssانجام شده است.

 -5نتایج
از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ جنسیت 99 ،درصد زن و  17درصد مرد هستند همچنین از لحاظ سن1 ،
درصد  91سال و کمتر 84 ،درصد بین  98تا  41سال 97 ،درصد  48سال بیشتر سن دارند .از لحاظ سطح تحصیالت 81 ،درصد
زیردیپلم و دیپلم 87 ،درصد فوق دیپلم 19 ،درصد لیسانس 81 ،درصد فوق لیسانس و باالتر می باشند .فرضیه یک ،به رابطه بین
تناسب شغل -شاغل با رضایت شغلی اشاره دارد .مطابق جدول شمارة  8مقدار ضریب همبستگی رابطة میان تناسب شغل -شاغل
با رضایت شغلی  16111است ،در سطح معنی داری  1/111فرضیة اول این تحقیق تایید می شود که نشان دهنده این است که بین
تناسب شغل -شاغل با رضایت شغلی رابطه وجود دارد ،به این مفهوم که تغییرات در تناسب شغل -شاغل موجب تغییرات در
رضایت شغلی است و به طرف مثبت (افزایشی) سیر میکند ،بدین معنی که افزایش تناسب شغل -شاغل با افزایش رضایت شغلی
همراه است و بالعکس ،که مثبت بودن ضریب آزمون پیرسون دلیل افزایشی بودن این رابطه است .فرضیه دوم ،به رابطه بین تناسب
شغل -شاغل با عملکرد شغلی اشاره دارد .مطابق جدول زیر مقدار ضریب همبستگی رابطة میان تناسب شغل -شاغل با عملکرد
شغلی  16198است ،در سطح معنی داری  1/111فرضیة دوم این تحقیق تایید می شود که نشان دهنده این است که بین تناسب
شغل -شاغل با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد به این مفهوم که تغییرات در تناسب شغل -شاغل موجب تغییرات در عملکرد شغلی
است و به طرف مثبت (افزایشی) سیر میکند ،بدین معنی که افزایش تناسب شغل -شاغل با افزایش عملکرد شغلی همراه است و
بالعکس ،که مثبت بودن ضریب آزمون پیرسون دلیل افزایشی بودن این رابطه است .فرضیه سوم به رابطه بین رضایت شغلی با
عملکرد شغلی اشاره دارد .مطابق جدول زیر مقدار ضریب همبستگی رابطة میان رضایت شغلی با عملکرد شغلی  16111است ،در
سطح معنی داری  1/111فرضیة سوم این تحقیق تایید می شود که نشان دهنده این است که بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی
رابطه وجود دارد به این مفهوم که تغییرات در رضایت شغلی موجب تغییرات در عملکرد شغلی است و به طرف مثبت (افزایشی) سیر
میکند ،بدین معنی که افزایش رضایت شغلی با افزایش عملکرد شغلی همراه است و بالعکس ،که مثبت بودن ضریب آزمون
پیرسون دلیل افزایشی بودن این رابطه است.
جدول  -1نتایج تحقیق
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فرضیه اول تحقیق به ارتباط بین تناسب شغل -شاغل با رضایت شغلی اشاره دارد .امامی و همکاران ( )8918در تحقیقی تحت
عنوان بررسی تناسب بین شغل و شاغل و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی در شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآورده های نفتی ایران به این نتیجه رسیدند که بین تناسب شغل با شاغل از بعد شخصیت و رضایت شغلی در کارمندان رابطه
وجود دارد .عزیزی و همکاران ( )8918در تحقیقی تحت عنوان بررسی تناسب میان شغل و شاغل از بعد شخصیت و تاثیر آن بر
رضایت شغلی کارکنان اداری و مالی زیر مجموعه اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران به این نتیجه رسیدند که بین
تناسب شغل با شاغل از بعد شخصیت و رضایت شغلی در کارمندان رابطه وجود دارد .نتیجه فرضیه اول این تحقیق با تحقیقات
امامی و همکاران ( )8918و عزیزی و همکاران ( )8918همسو است .تناسب شغل با شاغل در سازمان به عنوان یک استراتژی مؤثر
در نگهداری منابع انسانی در نظر گرفته می شود .این تناسب از لحظه ای آغاز می شود که نخست فرد برای کار و انتخاب شغل
آستین باال میزند .دوم ،سازمان برای کارمندیابی ،انتخاب ،استخدام و انتصاب آماده می شود .ممکن است که در آغاز استخدام ،با
توجه به نیاز سازمان و نیاز داوطلبان کار ،تناسب مورد نظر در حد محدودی برقرار شود ،ولی بتدریج که فرد در سازمان زندگی کاری
خود را ادامه میدهد و سازمان نیز دوره عمر خود را پشت سر میگذارد ،انتظار میرود این تناسب بیش تر شود .اگر شغل به گونه ای
طراحی شود که با ویژگی های فردی متناسب باشد ،موجب انگیزش می شود و در این صورت بهره وری نیروی انسانی افزایش
می یابد و موجبات رضایت شغلی کارمند را فراهم می آورد.
فرضیه دوم تحقیق به ارتباط بین تناسب شغل -شاغل با عملکرد شغلی اشاره دارد .محمدی و همکاران ( )8918تحقیقی تحت
عنوان ارزیابی تناسب شخصیت -شغل و رابطه آن با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجیگر تعهد سازمانی در کارکنان شرکت
فوالد خوزستان انجام دادند .نتایج نشان داد کارکنان شرکت فوالد خوزستان از نظر تناسب شخصیت -شغل در موقعیت مناسبی
(باالتر از میانگین) قرار دارند .همچنین نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری با نرمافزار لیزرل نشان داد که بین تناسب
شخصیت شغل با عملکرد شغلی کارکنان مستقیم و غیرمستقیم با میانجیگری تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
شامانی و همکاران ( )8919در تحقیقی تحت عنوان بررسی تناسب بین شغل و نوع شخصیت و رابطه آن با عملکرد کارکنان شبکه
بهداشت و درمان دامغان به این نتیجه رسیدند که بین تناسب شغل و شخصیت و عملکرد کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد .نتیجه
این تحقیق با تحقیقات محمدی و همکاران ( )8918و شامانی و همکاران ( )8919همسو است .امروزه برای تمام صاحب نظران
توسعه آشکار شده است که انسان عامل اصلی توسعه است و توسعه یافتگی تنها بر شانه های انسان است که پیش می رود .اگر در
سال ها و قرن های گذشته ،منبع و عوامل ناشی از ثروت های گوناگون همچون منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی استراتژیک،
ماشین آالت ،سطح فناوری در حرکت و توسعه کشورها موثر می افتاد امروزه انسان به عنوان یگانه عامل تاثیرگذار بر توسعه
شناخته می شود تناسب شغل با شاغل در سازمان اهمیت دارد زیرا به عنوان یک استراتژی مؤثر در نگهداری منابع انسانی در نظر
گرفته می شود .تناسب شاغل و شغل افراد یکی از اصول مهم و ضروری است که قسمت اعظم موفقیت شاغالن در مسئولیت
های مختلف ناشی از رعایت این اصل می باشد .بخش اعظمی از مشکالتی که در برخی سازمان ها گاهی اوقات رخ می دهد ،به
عدم تناسب شاغل و شغل افراد شاغل برمی گیرد که اگر به این امر توجه الزم صورت گیرد عملکرد کارکنان بهبود می یابد.
فرضیه سوم تحقیق به ارتباط بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی اشاره دارد .رمضانی و همکاران ( )8911تحقیقی تحت عنوان
عملکرد شغلی در دانشگاه :تبیین نقش رضایت شغلی ،گرایش کاری و تعهد سازمانی انجام دادند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد
که تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی دارد .همچنین رضایت شغلی وگرایش کاری تأثیر
مثبت و معنیداری بر عملکرد شغلی دارند .بااینحال تأثیر معنیدار گرایش کاری بر رضایت شغلی مورد تأیید قرار نگرفته است.
نتیجه فرضیه سوم این تحقیق با تحقیق رمضانی و همکاران ( )8911همسو است .برای افزایش رضایت در سازمان ها باید به
شاخص های رضایت از جمله پرداخت حقوق متناسب با کار ،احترام به عقاید کارکنان در محیط کار ،ارتباط مطلوب مدیران با
کارکنان ،نحوه برخورد مافوق با زیردستان توجه شود .باید با برگزاری نشست هایی بین مدیران و کارکنان و همچنین نظرخواهی از
کارکنان چاره اندیشی شود و برنامه ریزی های دقیقی انجام پذیرد تا زمینه های ارتقای رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و
درنتیجه عملکرد کارکنان فراهم شود.
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بررسی تاثیركمیته حسابرسی بر ریسکپذیری مدیرعامل با نقش تعدیل
كنندگی تمركز مالكیت

محمد

محمدی1

تاریخ دریافت1011/11/11 :
تاریخ پذیرش1011/11/11 :
کد مقاله14601 :

چکـیده
هدف پژوهش :هدف پژوهش ،بررسی نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و
ریسک پذیری مدیر عامل شرکت میباشد.
روششناسی پژوهش :جامعة آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان  111شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ،طی دورة زمانی  1941تا  1944میباشد .از نرم افزارهای استتا  16و ایویوز  11به منظور تجزیه و
تحلیلهای مورد نظر استفاده شده است.
یافتههای پژوهش :نتایج نشان داد که استقالل ،اندازه و تخصص کمیته حسابرسی ،تاثیرمعناداری بر ریسک پذیری مدیر
عامل ندارد .همچنین سایر نتایج نشان داد که تمرکز مالكیت تأثیر معناداری بر ریسک پذیری مدیر عامل ندارد در نهایت
نتایج نشان داد که تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل ،اندازه و تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل
تأثیر معناداری ندارد.
بحث و نتیجه گیری :بر مبنای مبنای فرضیه نمایندگی ،یک کمیته حسابرسی فعال ،میتواند نقش بسیار تاثیرگذاری در
پیادهسازی درست و دقیقِ شاخصهای حاکمیت شرکتی و به دنبال آن ارتقای ارزش و عملكرد شرکت ،از طریق ارتقای
کیفیت اطالعات ،ایفا کند .اما با توجه به این مسئله مهم که تا رسیدن به نقطه مطلوب و بهینه از یک کمیته حسابرسی
استاندارد و اثرگذار در ایران ،فاصله زیادی در پیش است .همچنین بر مبنای نظریه بر مبنای «نظریه پلكانهای باالتر»
مدیران مدیرعامل ،افكار و ارزشهای خود را تا حد زیادی در یک شرکت منعكس میکنند.

واژگـان کلـیدی :ریسک پذیری مدیر عامل  ،تمرکز مالكیت ،کمیته حسابرسی.

 -1استادیار حسابداری ،گروه حسابداری ،دانشگاه ،غیر انتفاعی،پرندک،ایران (نویسنده مسئول)
mkz.mohamadi@gmail.com
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روشهای متقلبانه و غیرشفاف از موضوعات اصلی در اقتصادهای در حال توسعه است؛ زیرا بنگاههای اقتصادی در این کشورها
از کمبود منابع انسانی متخصص مرتبط با جنبههای حسابداری ،مالی و سایر ابعاد حاکمیتی رنج میبرند (واویرو .)1116 ،1خان و
همكاران )1116( 1اظهار داشتند که عملكردهای حسابرسی شرکت ،مسئول نظارت و کنترل خطاها ،کالهبرداریها و اطالعات
گمراهکننده و آشكار کردن حقیقت میباشد .در این بین« ،کمیته حسابرسی »9یكی از کمیتههای مهم هیئت مدیره شرکتها
محسوب میشود که متشكل از اعضای خبره در حسابداری و امور مالی میباشد و بر فعالیتهای مالی شرکتها و شیوههای افشای
آنها نظارت میکنند (جاوید و همكاران .)1111 ،0مطالعات قبلی با تمرکز بر ادراکات نمایندگی ،این ایده را بررسی کرد که کمیته-
های حسابرسی موثر راهی سودمند برای بهبود گزارشگری مالی شرکتها میباشند (کریشنان 1111 ،1و هویتاش و همكاران،6
 .)1114محققان معتقدند وجود کمیته حسابرسی که تحت نظارت افراد مستقل و حرفهای است به افشای اطالعات حسابداری
شرکت کمک میکند .عامل مهم دوم ،ریسکپذیری مدیرعامل میباشد .بر اساس تئوری ذینفعان ،هرچه نوسان یا ریسک یک
شرکت بیشتر باشد ،ارزیابی دقیق ارزش شرکت برای سرمایهگذاران دشوارتر است .از این نظر ،مدیران میتوانند ریسک شرکتهای
مطبوع خود را از طریق افزایش افشای داوطلبانه (مانند افشای اطالعات محیطی) به منظور برآوردن نیازهای اطالعاتی ذینفعان
کاهش دهند .عالوه بر این ،از مدیران انتظار میرود که شرکت را با رفتار اخالقی و مسئولیتپذیری اجتماعی باال اداره کنند.
بنابراین ،شناسایی عوامل مؤثر بر منافع ذینفعان ضروری است .در واقع ،میتوان استدالل کرد که شرکتهایی با عملكرد مسئولیت
اجتمای بیشتر و بهتر ،خود را از دیگران متمایز میکنند (رضایی و همكاران .)1111 ،تمرکز مالكیت در مناطق ،کشورها و شرکتها
متفاوت است ،بی پاسخ باقی مانده است .دو خط فكری اصلی وجود دارد که ممكن است بر میزان تمرکز مالكیت در کشورها و
قوانین و فرهنگ آنها تأثیر بگذارد (هولدرنس .)1117 ،7یكی از یافتهها این بود که سطح قانونی که از سرمایهگذاران در شرکتهای
دولتی حمایت میکند ،با میزان تمرکز مالكیت رابطه منفی دارد (الپورتا و همكاران .)1448 ،8با این حال ،هولدرنس ( )1117تردید
داشت که عامل سطح کشور بر تمرکز مالكیت تأثیر معناداری داشته باشد .اگرچه حمایت قانونی بر شكلدهی ساختار مالكیت تأثیر
دارد ،او معتقد بود که قانون و تمرکز مالكیت غیرقابل پیشبینی هستند .با این حال ،دمستز و ویاللونگا )1111( 4بر این باور بودند
که میزان پراکنده یا متمرکز بودن در تناسب برای شرکت هایی است که در آنها فعالیت می کنند .این ساختارها در بین شرکتها به
دلیل تفاوت در شرایطی است که آنها با آن مواجه هستند؛ بهویژه در مورد صرفهجویی در مقیاس ،مقررات و ثبات شرکتها .اگر این
ساختارها نتایج بازارهای بدون نقص برای کنترل بودند ،هر گونه رابطه سیستماتیک بین عملكرد شرکت و ساختار مالكیت را حذف
می کردند .بک و همكاران )1119( 11همچنین معتقد بودند که حمایت قانونی نقش اساسی در شكل گیری تمرکز مالكیت دارد .با
توجه به مطالب عنوان شده ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده تمرکز مالكیت در رابطه بین کمیته حسابرسی و
ریسک پذیری مدیر عامل در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران همراه با ارائه راهبردهای کاربردی به
منظور رفع خالءهای موجود پرداخته شده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
با استفاده از روشهای نظری ،تئوری نمایندگی ارتباط بین مدیران و نمایندگان را منعكس میسازد که این مسئله میتواند
تحت تأثیر اطالعات نامتقارن و افزایش هزینههای نمایندگی باشد .در نتیجه این ارتباط ،کمیته حسابرسی ،ابزاری ارزشمند برای
کاهش هزینههای نمایندگی قلمداد میشود؛ متعاقب این مسئله ،تشكیل یک کمیته حسابرسی مستقل میتواند به عنوان روشی
تاثیرگذار به منظور کاهش اطالعات نامتقارن بین مدیران و نمایندگان در نظر گرفته شود .بعالوه ،این نظریه همچنین رفتارهای
مبتنی بر منافع شخصی مدیر را از طریق مكانیسمهای جامع حاکمیت شرکتی در قالب کمیته حسابرسی و سایر کمیتههای هیئت
مدیره تعدیل مینماید .از سوی دیگر ،شرکتهای دارای تمرکز مالكیت باال با مشكالت نمایندگی ارتباط مثبتی دارند و این مسئله
را میتوان با کمک یک کمیته حسابرسی مستقل و ماهر نیز حل نمود (جاوید و همكاران .)1111 ،امروزه به دلیل عدم اطمینان
پیرامون سازمان در دنیای کسب و کار ،ریسکپذیری مدیریتی برای شرکتها اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است (بوئی و
همكاران .)1111 1هاسكیسون و همكاران )1117( 1بیان میدارند که فعالیتهای مبتنی بر ریسک مدیران ،مزیت رقابتی یک
سازمان را افزایش می دهد .تئوری پلكان باالتر ،یک پایه نظری قابل توجه به منظور تحقیق در مورد ویژگیهای مدیران ارشد
شرکت در تعیین انتخاب استراتژیک و نتیجه سازمانی فراهم کرده است .بوئی و همكاران (  )1111بیان میدارند که انتخابهای
1 . Waweru
2 . Khan et al
3 . Audit committee
4 . Javeed et al
5 . Krishnan
6 . Hoitash et al
7. Holderness
8. La Porta et al
9. Demsetz and Villalonga
10. Beck et al
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مخاطرهآمیز استراتژیک ،در تصمیمگیری مهم هستند زیرا بر عملكرد اقتصادی ،رشد و بقای یک سازمان تأثیر میگذارند.
مدیرعامل ،تصمیمگیرنده مرکزی است که بر تیم مدیریت ارشد تسلط دارد و سیاستهای شرکت و نتیجه سازمانی را تعیین میکند.
موفقترین مدیران ،ریسک پذیرتر آنها هستند .بونازی و اسالم )1117( 9بیان داشتند که مدیر عامل با کمک مشوقها میتواند
فعالیتهای کارگزاران را کنترل کرده و رفتارهای منافع شخصی را کاهش دهد .بنابراین ،به منظور به حداقل رساندن چنین
رفتارهایی در میان عوامل با توسعه کمیتههای حسابرسی مستقل یا سایر کمیتههای هیئت مدیره ،نیاز به ایجاد مكانیزم حاکمیت
شرکتی قوی وجود دارد .کمیته حسابرسی یک رویكرد ارزشمند برای به حداقل رساندن اطالعات نامتقارن بین مالكان و مدیریت
است زیرا یک کمیته حسابرسی متمرکز بر اقدامات شفاف سازمان متمرکز است ،که به نوبه خود باعث ایجاد اطمینان بین مالكان و
مدیران میشود .ابتكار مهم برای تشكیل کمیته حسابرسی به عنوان کمیته فرعی هیئت مدیره در گزارش اسمیت که در سال
 1119در انگلستان منتشر شد مورد بحث قرار گرفت .عنوان شده است که کمیته حسابرسی مسئول انجام حسابرسیهای مستقل و
نظارت بر حسابرسان داخلی و خارجی برای شفافیت است .کمیته حسابرسی همچنین مطابق با قوانین و مقررات سازمان،
استانداردهای حسابداری ،قوانین مالی و غیره ،درست و منصفانه بودن کلیه فعالیتهای حسابرسی انجام شده توسط حسابرس
داخلی را تضمین میکند .عالوه بر این ،کمیته حسابرسی برای حسابرس خارجی به عنوان تضمینی برای استقالل آنها میباشد.
تمرکز مالكیت به مقررات بخش ،اندازه شرکت و ریسک بستگی دارد .در عین حال ،تغییر در پارادایم سرمایه گذاران ،از نمایندگی
منفعل ،به عنوان تامین کنندگان سرمایه ،به عواملی که قادر به تأثیرگذاری بر مدیریت کسب و کار و فرآیند تصمیم گیری هستند،
اهمیت مطالعه ساختار مالكیت در ادبیات مالی را افزایش داده است (پاندا و کومار .)1111 ،1آثاری که حول این موضوع ایجاد شده
اند به مجموعه ای از عوامل تعیین کننده اشاره دارند یا در مطالعات گنجانده شده اند که در سطوح مختلف جمع شده اند :عوامل
خاص در سطوح یک کشور و عوامل ویژه در سطح شرکتی (ریس و پینتو .)1111 ، 1سطوح مختلف تمرکز مالكیت می تواند
مدیریت شرکت را انعطاف پذیرتر کرده و به سرعت به یک محیط در حال تغییر پاسخ دهد .با این حال ،تنوع در حاکمیت شرکتی و
نحوه مفهوم سازی حاکمیت شرکتی هنوز به شدت مورد بحث است (القاداسی و عابدین .)1118 ، 9تجربه ممكن است میزان زیان
واقعی یا درک شده مرتبط با ریسک را کاهش دهد .اثر تجربه غالب است و باید بین سن مدیرعامل و ریسکپذیری همبستگی
مثبت وجود داشته باشد (سیمسک .)1117 ،0استین -پرلی و ساس )1111( 1بیان میدارند که ریسکپذیری شامل انجام اقدامات
کارآفرینانه و در عین حال سرمایه گذاری عمده در منابع قابل توجه است .این اقدامات در فضای نامطمئن و بدون درک کامل نتیجه
این حرکات رخ میدهد.ساختار مالكیت به طور کلی نقشی در به حداقل رساندن اطالعات نامتقارن در بازارهای سرمایه بین افراد
خارجی و خودی دارد .دلیل این امر آنست که ساختار مالكیت یک رویكرد ضروری برای به حداقل رساندن هزینه های نمایندگی از
طریق مشارکت مدیریت در مالكیت سهام است .بنابراین ،سهامداران بزرگ که دارای قدرت هستند ،انگیزههایی برای مدیریت و به
منظور کار موثر و کارآمد فراهم میکنند .تمرکز مالكیت به نسبت سهامداران بزرگ اشاره دارد و این سهامداران عالقه مند به
افزایش ثروت خود هستند .تمرکز مالكیت یک وسیله ضروری است زیرا میتواند از فعالیتهای غیرقانونی یا سو استفاده سهامداران
جزئی جلوگیری نماید (جاوید و همكاران .)1111 ،با توجه به مباحث مطرح شده ،مسئله پژوهش حاضر بر این مبنا شكل میگیرد
که در زمینه اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران تشكیل کمیته حسابرسی به دالیل مختلف بسیار مهم است .به عنوان مثال،
بنگاههای اقتصادی در حال توسعه از کمبود منابع انسانی ماهر به دلیل کمبود اعضای ماهر که دارای تجربه و تخصص مربوط به
امور حسابداری و مالی و سایر مسائل حاکمیت هستند ،رنج میبرند .همچنین ،اقتصادهایی نظیر ایران با مشكالت متعددی از جمله
ضعف بازارهای سهام ،شرایط نامتعادل اقتصادی ،ضعف رویه های قانونی و حمایت ها و مداخالت دولت روبرو هستند .مضاف بر
این مسائل ،شیوه های حسابرسی انجام شده در اقتصادهای در حال توسعه غیرقابل اعتماد است زیرا اکثر شرکت های این کشورها
دارای ساختار مالكیت خانوادگی هستند که می تواند نمایندگیها را تحت تأثیر قرار دهد .بر همین مبنا ،اقتصادهای نه چندان قوی
مانند ایران با مالكیت متمرکز باالتر همراه هستند که منجر به مشكل نمایندگی می شود .بنابراین ،پژوهش حاضر به بررسی ارتباط
بین کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل خواهد پرداخت تا بدین سوال پاسخ دهیم که آیا کمیته حسابرسی بر ریسک
پذیری مدیر عامل با نقش تعدیل کننده تمرکز مالكیت ایفای نقش نمایند یا خیر؟ و در صورت تایید تاثیرگذاری این عوامل ،میزان
و شدت تاثیرگذاری آنها تا چه میزان و به چه صورتی خواهد بود؟

 -1-2پیشینههای داخلی
علی نژاد طیبی ( )1011پژوهشی با عنوان «تاثیر کارائی کمیته حسابرسی بر گزارشگری مالی و ارزش شرکت» انجام داد .این
پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ( 1940– 1948شرکت) میپردازد .نتایج حاصل نشان داد بین اندازه کمیته حسابرس ،استقالل

1. Panda and Kumar
2. Reis & Pinto
3. Al Qadasi and Abidin
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کمیت ه حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با ارزش شرکت رابطه وجود دارد .همچنین بین اندازه کمیته حسابرس ،استقالل
کمیته حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی رابطه وجود دارد.
نكویی زاده و همكاران ( )1944پژوهشی با عنوان «تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملكرد
مالی؛ نقش ویژگیهای گزارشگری مالی شرکت» انجام دادند .با استفاده از روش حذف سیستماتیک ،تعداد  147شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سالهای  1981تا  1946مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان
میدهد که ویژگی سطح کیفیت حسابرسی باالتر با کاهش اثر منفی شرایط بحرانی سبب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر
ارزش و عملكرد مالی شرکت میشود .همچنین ،ویژگی سطح کیفیت گزارشگری مالی باالتر نیز با کاهش تاثیر منفی شرایط
بحرانی تنها موجب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر ارزش شرکت شده اما تأثیر معناداری بر عملكرد مالی شرکت ندارند.
آزاد مقدم و همكاران ( )1944پژوهشی با عنوان «تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت :نقش مالكیت خانوادگی»
انجام دادند .با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع  171شرکت (1110سال – شرکت) که از این تعداد  91شرکت دارای
مالكیت خانوادگی و  101شرکت باقیمانده دارای مالكیت غیر خانوادگی بودند ،جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان
نمونه انتخاب شد .نتایج نشان می دهد که اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد .اندازه
کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد.استقالل کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی
تاثیر معناداری دارد .تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد.
طالب نیا و همكاران ( )1944پژوهشی با عنوان « ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت در شرایط رقابت بازار» انجام
دادند .در راستای بررسی این موضوع ،فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشكل از  111شرکت طی دوره زمانی 1941
لغایت  1947و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین قدرت
مدیرعامل و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین ،رقابت پذیری باال (پایین) تاثیر مثبت (منفی) و معناداری بر ارتباط
بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت دارد.دانش افزایی :رقابت در بازار محصول نقش پررنگی را در تصمیم گیری مدیران ایفا می
نماید .به طور خاص ،رقابت پذیری باالتر بازار انگیزهای برای مدیران قدرتمند ایجاد میكند تا از قدرت خود در راستای افزایش
ارزش شرکت استفاده کنند.
رحیمی و فروغی ( )1948پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر مكانیزمهای کنترلی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش
شرکت» انجام دادند .در این بررسی قدرت مدیرعامل با استفاده از سه معیار دوره تصدی مدیرعامل ،دوگانگی نقش مدیرعامل و
استقالل هیئت مدیره و ارزش شرکت با نسبت کیو توبین اندازهگیری شدهاست .مكانیزمهای کنترلی به دو دسته مكانیزم درونی و
بیرونی تقسیم میشون د .از حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول به ترتیب به عنوان معیاری جهت سنجش کنترل درونی و
بیرونی استفاده شده است .برای آزمون فرضیههای پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شده است .نمونه مورد مطالعه
متشكل از  111شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1941تا  1946است .یافتههای حاصل از آزمون
فرضیههای پژوهش نشان می دهد که رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت را
تقویت میکنند.
صفرپور و همكاران ( )1948پژوهشی با عنوان «ارتباط بین قدرت مدیرعامل ،ویژگیهای کمیته حسابرسی بر کیفیت
حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ایران» انجام دادند .جامعه آماری این پژوهش متشكل از کلیه
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است
و با در نظر گرفتن محدودیت هایی 161 ،شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین
ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی ،استقالل و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین قدرت مدیرعامل اثر تعدیل کننده در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی ،استقالل و اندازه با
کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

 -2-2پیشینههای خارجی
شاتناوی و همكاران )1111( 1پژوهشی با عنوان « کمیته حسابرسی و عملكرد مالی در اردن :اثر تعدیل کننده تمرکز مالكیت »
انجام دادند .هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تعدیل کننده تمرکز مالكیت بین اثربخشی کمیته حسابرسی و حسابداری و عملكرد
مبتنی بر بازار در اردن است .این مطالعه از داده های به دست آمده از  818مشاهدات ساالنه شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار امان در بخش های صنعتی و خدماتی از سال  1114تا  1117استفاده کرد .نتایج نشان داد که تمرکز مالكیت میتواند
به طور مثبت رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و حقوق صاحبان سهام و همچنین بازده دارایی را تعدیل کند .با این حال،
تمرکز مالكیت نمیتواند اثر اثربخشی کمیته حسابرسی را بر کیوتوبین تعدیل کند .به طور کلی ،فرضیهها از نظر حقوق صاحبان

1 . Shatnawi et al

10

 -3فرضیه های پژوهش
فرضیه اول :استقالل کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم :تخصص مالی کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم :اندازه کمیته کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم :تمرکز مالكیت بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم :نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر
معناداری دارد.
فرضیه ششم :نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر
معناداری دارد.
فرضیه هفتم :نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر
معناداری دارد.

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)35 :فروردین 1101

سهام و همچنین بازده دارایی پذیرفته میشوند در حالی که از نظر کیوتوبین رد میشوند .تمرکز مالكیت تنها میتواند اثربخشی
کمیته حسابرسی را بر بازده دارایی تعدیل کند.
لیو و همكاران )1111( 1پژوهشی با عنوان «قدرت مدیر عامل و مدل عملكرد شرکت بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها» انجام
دادند .در طراحی مدل ،عملكرد شرکت به عنوان متغیر وابسته ،قدرت مدیرعامل و استراتژی نوآوری شرکت ها و تمرکز مالكیت به
عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد ،سپس برای ایجاد یک مدل رگرسیون از نرم افزار پردازش داده استفاده شد .از طریق
آزمون مدل ،مشخص شد که بین قدرت مدیر عامل و عملكرد شرکت رابطه مثبت وجود دارد و استراتژی نوآوری شرکت میتواند
در این رابطه نقش واسطه ای داشته باشد در حالی که تمرکز مالكیت می تواند نقش تعدیل کننده را بازی کند .این مقاله تحقیقات
مربوط به عملكرد شرکت را بیشتر بهبود می بخشد و از اهمیت خاصی برای این کار برخوردار است.
کشتا و همكاران )1111(1پژوهشی با عنوان «مشخصات کمیته حسابرسی و عملكرد شرکت :شواهدی از بخش بیمه در
بحرین» انجام دادند .در این مطالعه از مدل های سه پنلی با متغیر وابسته متفاوت برای هر یک استفاده شده است .نتایج این
مطالعه از نظر آماری رابطه منفی معناداری بین جلسات کمیته حسابرسی و عملكرد را نشان داد .اندازه کمیته حسابرسی ،استقالل
کمیته حسابرسی و تجربه کمیته حسابرسی ارتباط معناداری با عملكرد شرکت های بیمه مندرج در بورس سهام بحرین ندارد.
ناشیر و گوپتا )1111( 9پژوهشی با عنوان «تمرکز مالكیت و عملكرد شرکت در هند» انجام دادند .این مطالعه با استفاده از
روش گشتاورهای تعمیم یافته بر روی نمونه بزرگی از  11196مشاهده سال صورت گرفت .نتایج نشان میدهد که مالكیت متمرکز
هزینههای نمایندگی را کاهش می دهد زیرا سهامداران فعاالنه مدیریت شرکت را کنترل می کنند ،در نتیجه منجر به عملكرد بهتر
شرکت می شوند.
0
فانگ و همكاران ( )1111پژوهشی با عنوان «تأثیر قدرت مدیر عامل و قدرت هیئت مدیره بر عملكرد بانک در چین» انجام
دادند .این مطالعه بیشتر تجزیه و تحلیل می کند که آیا تأثیر مثبت قدرت مدیر عامل بر عملكرد به طور منفی توسط قدرت هیئت
مدیره تعدیل می شود یا خیر .نمونه شامل دادههای سه نوع اصلی بانک چینی برای سالهای  1116تا  1116است .نتایج نشان می
دهد که قدرت ساختاری مدیرعامل به طور قابل توجهی سودآوری کلی بانک ،توانایی ریسک پذیری و کیفیت وام دهی را بهبود می
بخشد ،قدرت مالكیت مدیر عامل به طور قابل توجهی کیفیت وام دهی بانک را افزایش می دهد و قدرت کارشناسی مدیر عامل به
طور قابل توجهی سودآوری کلی و سهامداران بانک را افزایش می دهد .یک هیئت مدیره قوی تر ،اثرات سودمند قدرت ساختاری
مدیرعامل بر کیفیت وام دهی بانک ،قدرت مالكیت مدیرعامل بر سودآوری سهامداران ،و قدرت کارشناسی مدیر عامل بر وام دهی
را کاهش می دهد.

1 . Liu et al
2 . Qeshta et al
3 . Nashier & Gupta
4 . Fang et al
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 -4تببین و اندازهگیری متغیرهای پژوهش
نوع متغیر
متغیر وابسته

معادل التین

تعریف و چگونگی محاسبه

عالمت اختصاری
در مدل تجربی

در این پژوهش از معیار به شرح زیر برای اندازهگیری ریسک-
پذیری استفاده میگردد SD-OC :دومین معیار ریسکپذیری،
انحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی برای دوره چهارساله  tتا
 t-3است (ایمهوف و سیوی .)1110 ،این متغیر به صورت
مستقیم از بخش جریان های نقدی عملیاتی صورت جریان
وجوه نقد شرکت قابل استخراج است.

CEORT i,t

عالمت اختصاری
در مدل تجربی

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)35 :فروردین 1101

ریسک پذیری مدیرعامل

CEO Risktaking

متغیر مستقل

معادل التین

تعریف و چگونگی محاسبه

کمیته حسابرسی

Audit
Commitee

در این پژوهش از سه معیار به منظور سنجش کارایی کمیته
حسابرسی استفاده می کنیم:
(استقالل کمیته حسابرسی) :برابر است با درصد اعضای مستقل
در کمینة حسابرسی عضو مستقل بر اساس بند یک ماده 1
منشور کمیته حسابرسی.
(تخصص مالی کمیته حسابرسی) :برابر است با درصد اعضای
دارای تخصص مالی در کمیته حسابرسی.
( اندازه کمیته حسابرسی) :برابر است با تعداد اعضای حاضر در
کمیته حسابرسی کمیته حسابرسی طبق بند  1ماده  1منشور
کمیته از سه تا پنج عضو با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره
تشكیل می گردد (سازمان بورس اوراق بهادار تهران.)1941 ،

متغیرهای تعدیلگر

معادل التین

تعریف و چگونگی محاسبه

تمرکز مالكیت

Ownership
Concentration

متغیرهای کنترلی

معادل التین

اندازه شرکت

Frim Size

اهرم مالی

Leverage

گردش دارایی

Asset
Turnover

دارایی های ثابت

fixed assets

i,t

ACIND

ACEXPi,t

ACSIZE i,t
عالمت اختصاری
در مدل تجربی

با استفاده از شاخص هرفیندال -هیرشمن اندازه گیری میگردد.
این شاخص به شكل زیر محاسبه می شود:
𝑗𝑛

𝐻𝐻𝐼 = ∑(𝑆𝐻𝐴𝑅𝐸𝑖𝑗)2
𝑖=1

که در این رابطه :SHAREi,j :درصد سهام تحت تملک
سهامدار  iدر شرکت  jمی باشد .در این پژوهش ،درصد مالكیت
بزرگتر و مساوی  1درصد در محاسبه شاخص هرفیندال-
هیرشمن در نظر گرفته شده است .به هر میزان که این شاخص
بزرگتر باشد،بیانگر تمرکز بیشتر و حضور تعداد اندک سهامداران
عمده در ساختار مالكیت شرکت و برعكس این قضیه می باشد.
تعریف و چگونگی محاسبه
از طریق لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها در پایان سال مالی
محاسبه می گردد.
بیانکننده سطح اهرم مالی است که بر اساس رابطه ذیل
محاسبهشده است (نیكومرام و همكاران.1949،
کل بدهیها
کل داراییها
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OWNC i,t

عالمت اختصاری
در مدل تجربی
FMSIZE i,t

LEVi,t

= )اهرم مالی(LEV

از طریق میزان فروش تقسیم بر دارایی های کل محاسبه می
گردد
از طریق اندازه گیری نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها
در سال مالی  tمحاسبه می شود.

ASTOV i,t

TANGIi,t

دارایی های نامشهود

intangible
asset

بازده داراییها

ROA

بازده حقوق صاحبان سهام

Return on
equit

ارزش بازاری و ارزش دفتری

market value
of equity and
the book
value

از طریق اندازه گیری نسبت دارایی نامشهود به کل دارایی در
سال مالی  tمحاسبه می شود.
نرخ بازده داراییها است و از رابطه ذیل محاسبه می-
گردد(نیكومرام و همكاران:)1949 ،
سود خالص

INTANGIi,t

ROA i,t

= )نرخ بازده دارایی(ROA

کل داراییها
نرخ بازده داراییها است و از رابطه ذیل محاسبه می-
گردد(نیكومرام و همكاران:)1949 ،
)بازده حقوق صاحبان سهام(𝐸RO
سود خالص
ارزش بازارحقوق صاحبان سهام

ROE i,t

=

مجموع ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی کل تقسیم بر
کل دارایی ها می باشد.

𝑀𝑇𝐵 i,t

با توجه به پژوهشهای لیسیک و همكاران ( ،)1116مدلهای رگرسیونی پژوهش به شكل زیر برآورد میشود:
مدل ( :)1استقالل کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACIND i,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI i,t
+ β7 INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t

مدل ( :)1تخصص مالی کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACEXPi,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI i,t
+ β7 INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t

مدل ( :)9اندازه کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACSIZE i,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI
i,t + β7 INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t

مدل (: )0تمرکز مالكیت بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 OWNC i,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI i,t
+ β7 INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t
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 -5مدل رگرسیونی پژوهش

مدل ( :)1نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری
دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACIND i,t + β2 OWNCi,t + β 3LEVi,t + β3 AUDC i,t ∗ OWNCi,t
+Β4FMSIZEi,t + β 5LEVi,t + β6 ASTOVi,t + β7 ASTOV i,t + β8 TANGI i,t + β9INTANGI i,t +
β10 ROA i,t + β11 ROEi,t + β12 MTBi,t + εi,t

مدل (:)6نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری
دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACEXP i,t + β2 OWNCi,t + β 3LEVi,t + β3 AUDC i,t ∗ OWNCi,t
+Β4FMSIZEi,t + β 5LEVi,t + β6 ASTOVi,t + β7 ASTOV i,t + β8 TANGI i,t + β9INTANGI i,t + β10
ROA i,t + β11 ROEi,t + β12 MTBi,t + εi,t

مدل (:)7نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری
دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACSIZE i,t + β2 OWNCi,t + β 3LEVi,t + β3 AUDC i,t ∗ OWNCi,t
+Β4FMSIZEi,t + β 5LEVi,t + β6 ASTOVi,t + β7 ASTOV i,t + β8 TANGI i,t + β9INTANGI i,t +
β10 ROA i,t + β11 ROEi,t + β12 MTBi,t + εi,t

 -6روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف ،از نوع کاربردی به شمار می آید .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از شاخصهای توصیفی در
قسمت آمار توصیفی و آزمونهای آماری در قسمت آمار استنباطی استفاده خواهد گردید .پژوهش حاضر از نقطه نظر روش استنتاج،
از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد.پس از انتقال و پردازش در صفحه گسترده  ،Excel 2010بوسیله نرمافزار ایویوز  11و استتای
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 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران می باشد که از بین این شرکتها ،نمونه پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند .در خصوص شرایط نمونه باید
موارد زیر رعایت گردد:
 )1شرکت قبل از سال  1941در بورس پذیرفته شده باشد.
 )1سال مالی شرکت منتهی به  14اسفندماه هر سال باشد.
 )9شرکت طی دوره  1941تا  1944تغییر سال مالی نداده باشد.
 )0با توجه به نوع تحقیق ومتغیرهای مورد نیاز ،شرکت جزء شرکتهای واسطه گری مالی و سرمایه گذاری نباشد.

 -7آمار توصیفی

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)35 :فروردین 1101

از بین شاخصهای مرکزی بیان شده میانگین ،مهمترین آنها محسوب میشود که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع
است .میانگین ،شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده ها است .برای مثال میانگین متغیر اهرم مالی ،برابر با  1/116می-
باشد که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند .میانه یكی دیگر از شاخصهای مرکزی
است .میانگین نسبت اهرم مالی ( 11درصد) نشان میدهد که شرکت-های نمونه در تامین مالی ،تامین مالی از طریق بدهی را به
تامین مالی از سهام نشان میدهند .همانگونه که در جدول ( )1-0مشاهده میشود میانگین متغیر اندازه شرکت ،برابر با  10.77می-
باشد که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند .نكته مهمی که از مقایسه میانگین و
میانه متغیرها میتوان استدالل نمود ،وضعیت توزیع متغیرها و نرمال بودن نسبی آنها است .با توجه به اینكه مقادیر میانگین و میانه
متغیر ها به هم نزدیک هستند می توان چنین برداشت نمود که توزیع متغیرها به توزیع نرمال بسیار نزدیک است.
جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش
متغیر
ریسک پذیری مدیرعامل
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
نسبت کیوتوبین
گردش دارایی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
بازده حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده داراییها
داراییهای ثابت
داراییهای نامشهود
تمرکز مالكیت
استقالل کمیته حسابرسی
تخصص مالی کمیته حسابرسی

نماد متغیر

تعداد مشاهدات

ماکزیمم

مینیمم

میانگین

انحراف معیار

CEORT

461
461
461
461
461
461
461
461
461
461
461
461
461
461

1
1
11.768
1.810
14.791
9.071
14.117
1.796
1.679
1.468
1.171
1.710
1
1

1
9
11.919
1.197
1.717
1.111
-10.167
-1.411
-1.181
1.111
1.111
1.117
1
1

1.949
9.147
10.770
1.116
9.716
1.414
7.018
1.911
111
1.111
1.111
1.961
1.670
1.786

1.161
1.014
1.970
1.141
9.187
1.117
8.170
1.181
1.108
1.171
1.118
1.106
1.117
1.188

ACSIZE
SIZE
LEV
Tobin’s Q
ASTOV
MTB
ROE
ROA
TANGI
INTANGI
OWNC
ACIND
ACEXP

 -8آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
آزمون مانایی عمدتاً به منظور جلوگیری از رگرسیونهای کاذب انجام میگیرد .برای جلوگیری از رگرسیون کاذب بایستی
متغیرها مانا باشند .در غیر این صورت بایستی از تفاضل متغیرها که معموالً مانا هستند ،استفاده نمود .مانایی یا نامانایی یک سری
زمانی میتواند تأثیر جدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد .اگر متغیرهای مورد استفاده در برآورد مدل ،ناپایا باشند در عین حالی
که ممكن است هیچ رابطه منطقی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود نداشته باشد ضریب تعیین به دست آمده آن میتواند بسیار
باال باشد و باعث شود تا محقق استنباطهای نادرستی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها انجام دهد بنابراین استفاده از دادههای
نامانا میتواند منجر به رگرسیونهای کاذب شود.
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جدول ( :)2آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
متغیر

عالمت

ریسک پذیری مدیرعامل
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
نسبت کیوتوبین
گردش دارایی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
بازده حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده داراییها
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
تمرکز مالكیت
استقالل کمیته حسابرسی
تخصص مالی کمیته حسابرسی

CEORT
ACSIZE
SIZE
LEV
Tobin’s Q
ASTOV
MTB
ROE
ROA
TANGI
INTANGI
OWNC
ACIND
ACEXP

مقدار آماره لوین ،لین و چو

احتمال آماره لوین ،لین و چو

-4.76
-151
-1.87
-10055
-8.18
-11011
-10.11
-.0.8
-0.76
-180.5
-6.79
-18081
-11.79
-12011

1.111
00000
1.191
00000
1.111
00000
1.111
00000
1.111
00000
1.111
00000
1.111
00000

 -9تجزیه و تحلیل مدل آزمون فرضیههای پژوهش
جدول ( :)8نتایج آزمون  Fلیمیر و آزمون هاسمن

مدل 1
مدل2
مدل8
مدل1
مدل5
مدل1
مدل1

آزمون

آماره

معناداری

نتیجه

ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن

1.84
81.76
1.88
81.19
1.84
74.18
1.88
78.91
1.84
74.16
1.84
41.10
1.41
81.49

()1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.11
1.111
1.111
1.111

تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)35 :فروردین 1101

همانطور که از نتایج آزمون لیون ،لین وچاو مشخص است تمامی دادهها در سطح معناداری  1درصد پایا هستند.

نتایج آزمون لیمر که در جدول ( )9ارائه شده است ،نشان میدهد که احتمال آماره آزمون  Fلیمر کمتر از  1درصد میباشد و
لذا برای تخمین مدل از روش ترکیبی استفاده میشود .در آزمون هاسمن اگر احتمال آزمون کمتر از  1/11باشد از مدل اثرات ثابت
و اگر احتمال آزمون بیشتر از  1/11باشد از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده میشود .نتایج آزمون هاسمن نشان می-
دهد که احتمال آماره هاسمن کمتر از  1.11است لذا برای تخمین نهایی مدل باید از اثرات ثابت استفاده شود.
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 -11نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
جدول ( :)1نتایج آزمون فرضیه اول (متغیر استقالل کمیته حسابرسی)
نام متغیر

نماد متغیرها

ضریب()β

آماره ()z

معناداری ()Prob

عرض از مبداء

C

0.071

11.18

1.111

استقالل کمیته حسابرسی

ACIND

-1.1118

-1.10

1.461

اندازه شرکت

FMSIZE

-1.11

-1.14

1.118

اهرم مالی

LEV

-0.76

-11.14

1.111

ارزش بازاری و ارزش دفتری

MTB

1.909

47.71

1.111

گردش دارایی

ASTOV

-1.164

-1.09

1.119

نرخ بازده داراییها

ROA

1.016

1.71

1.079

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

ROE

1.016

1.78

1.170

دارایی های ثابت

TANGI

-1.117

-1.87

1.110

دارایی های نامشهود

INTANGI

7.497

1.87

1.161

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)35 :فروردین 1101

سایر اطالعات

آماره F

معناداری ))Prob

11149

1.111

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )0-7ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر Prob 11149.11
محاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل
مدل است.ضریب متغیر استقالل کمیته حسابرسی برابر با  -1.111و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  ،1.461که بیشتر از

پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد؛ لذا میتوان گفت که استقالل کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر ریسک پذیری مدیر عامل
ندارد.
جدول ( :)5نتایج آزمون فرضیه دوم (متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
تخصص مالی کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
ACEXP
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI
آماره F
11911.41

ضریب()β
0.090
1.111
-1.108
-0.76
1.909
-1.164
1.017
1.017
-1.114
7.817

آماره()z
11.11
1.11
-1.11
-11.16
47.80
-1.09
1.71
1.78
-1.87
1.81
معناداری ))Prob
1.111

معناداری()Prob
1.111
1.899
1.190
1.111
1.111
1.110
1.089
1.170
1.110
1.160

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )1ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر Prob 11911.41
محاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل
مدل است.ضریب متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی برابر با  1.111و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  ،1.899که بیشتر از
پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد که نشان میدهد تخصص مالی کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر زیسک پذیری مدیر عامل
ندارد.
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جدول ( :)1نتایج آزمون فرضیه سوم (متغیر اندازه کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
ACSIZE
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI
آماره F

ضریب()β
0.910
1.191
-1.101
-0.76
1.909
-1.166
1.019
1.011
-1.111
8.180

11971

آماره()z
4.06
1.81
-1.11
-11.11
47.88
-1.97
1.71
1.71
-1.41
1.41
معناداری
))Prob
1.111

معناداری ()Prob
1.111
1.016
1.101
1.111
1.111
1.171
1.076
1.181
1.110
1.117

جدول ( :)1نتایج آزمون فرضیه چهارم
نام متغیر

نماد متغیرها

ضریب()β

عرض از مبداء
تمرکز مالكیت
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود

C

0.111
-1.181
-1.108
-0.707
1.901
-1.161
1.011
1.019
-1.100
8.189

سایر اطالعات

OWNC
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI
آماره F

11941

معناداری()Prob

آماره()z
11.96
-1.09
-1.11
-11.11
48.06
-1.11
1.76
1.71
-1.48
1.47
معناداری ))Prob

1.111
1.119
1.190
1.111
1.111
1.119
1.007
1.181
1.119
1.104

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)35 :فروردین 1101

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )6ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر  Prob11971محاسبه
شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل مدل
است.ضریب متغیر اندازه کمیته حسابرسی برابر با  1.191و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  ،1.016که بیشتر از پنج درصد
است ،معنی دار نمی باشد؛ که نشان میدهد اندازه کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر ریسک پذیری مدیر عامل ندارد.

1.111

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )7ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر  Prob 11941محاسبه
شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل مدل
است.ضریب متغیر تمرکز مالكیت برابر با  -1.181و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  ،1.111که بیشتر از پنج درصد است،
معنی دار نمیباشد؛ لذا میتوان گفت که تمرکز مالكیت تأثیر معناداری بر ریسک پذیری مدیر عامل ندارد.
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جدول ( :).نتایج آزمون فرضیه پنجم (متغیر استقالل کمیته حسابرسی)
نام متغیر

نماد متغیرها

ضریب()β

آماره()z

معناداری()Prob

عرض از مبداء

C

0.117

4.41

1.111

استقالل کمیته حسابرسی

ACIND

1.111

1.19

1.844

تمرکز مالكیت

OWNC

-1.169

-1.11

1.611

استقالل کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت

ACINDHHI

-1.191

-1.17

1.401

اندازه شرکت

FMSIZE

-1.111

-1.10

1.111

اهرم مالی

LEV

-0.711

-11.10

1.111

ارزش بازاری و ارزش دفتری

MTB

1.901

48.11

1.111

گردش دارایی

ASTOV

-1.161

-1.18

1.144

نرخ بازده داراییها

ROA

1.041

1.81

1.011

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

ROE

1.017

1.64

1.141

داراییهای ثابت

TANGI

-1.198

-1.40

1.119

دارایی های نامشهود

INTANGI

8.179

1.41

1.111
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سایر اطالعات

آماره F

معناداری ))Prob

11911.01

1.111

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )8ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر Prob 11911.01
محاسبه شده که برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری
کل مدل است.ضریب متغیر استقالل کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت برابر با  -1.191و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش
 ،1.401که بیشتر از پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد؛ لذا تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و ریسک
پذیری مدیر عامل تأثیر معناداری ندارد.
جدول ( :)8نتایج آزمون فرضیه ششم (متغیر تخصص کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
تخصص کمیته حسابرسی
تمرکز مالكیت
تخصص کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده دارایی ها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
داراییهای ثابت
داراییهای نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
ACEXP
OWNC
ACEXPHHI
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI
آماره F
11041.17

ضریب ()β
0.969
1.176
1.119
-1.071
-1.107
-0.769
1.901
-1.169
1.017
1.011
-1.160
8.146

آماره ()z
4.71
1.11
1.66
-1.19
-1.18
-11.16
44.11
-1.96
1.71
1.71
-9.11
1.44
معناداری ))Prob
1.111

معناداری ()Prob
1.111
1.191
1.111
1.111
1.197
1.111
1.111
1.170
1.071
1.181
1.111
1.107

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )4ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره  Fبرابر Prob 11041.17
محاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار می باشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل
مدل است.ضریب متغیر تخصص کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت برابر با  -1.071و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش
 ،1.111که بیشتر از پنج درصد است ،معنیدار نمیباشد؛ لذا تمرکز مالكیت بر رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری
مدیر عامل تأثیر معناداری ندارد.
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جدول ( :)10نتایج آزمون فرضیه هفتم (اندازه کمیته حسابرسی)
نام متغیر

نماد متغیرها

ضریب()β

آماره()z

معناداری()Prob

عرض از مبداء

C

0.911

7.71

1.111

اندازه کمیته حسابرسی

ACSUZE

1.111

1.00

1.661

تمرکز مالكیت

OWNC

1.106

1.11

1.461

اندازه کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت

ACSUZEHHI

-1.171

-1.10

1.888

اندازه شرکت

FMSIZE

-1.101

-1.48

1.108

اهرم مالی

LEV

-0.701

-11.11

1.111

ارزش بازاری و ارزش دفتری

MTB

1.901

48.06

1.111

گردش دارایی

ASTOV

-1.114

-1.10

1.111

نرخ بازده داراییها

ROA

1.014

1.77

1.001

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

ROE

1.018

1.7166

1.181

داراییهای ثابت

TANGI

-1.108

-9.11

1.146

داراییهای نامشهود

INTANGI

8.187

1.46

1.119

11074.60

1.111

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )11ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره  Fبرابر Prob 11074.60
محاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار می باشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل
مدل است.ضریب متغیر اندازه کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت برابر با  -1.171و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش ،1.888
که بیشتر از پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد؛لذا تمرکز مالكیت بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل
تأثیر معناداری ندارد.

 -11بحث و نتیجه گیری
در خصوص یافتهها میتوان بیان داشت که بر مبنای فرضیه نمایندگی ،یک کمیته حسابرسی فعال ،میتواند نقش بسیار
تاثیرگذاری در پیادهسازی درست و دقیقِ شاخصهای حاکمیت شرکتی و به دنبال آن ارتقای ارزش و عملكرد شرکت ،از طریق
ارتقای کیفیت اطالعات ،ایفا کند .اما با توجه به این مسئله مهم که تا رسیدن به نقطه مطلوب و بهینه از یک کمیته حسابرسی
استاندارد و اثرگذار در ایران ،فاصله زیادی در پیش است و کماکان در آغاز راه هستیم ،لذا اثرگذاری مورد انتظار آن در بسیاری از
ابعاد و موقعیتها و همگام با نتایج پژوهش حاضر با ضعف و ابهامات جدی روبرو میباشد که نیازمند اصالحات و توسعه گستردهای
در این زمینه میباشد.حاکمیت شرکتی خوب به ترکیبی متناسب از حمایت از حقوق سرمایهگذاران و تمرکز مالكیت مناسب بستگی
دارد .مشاهده شده است که تمرکز مالكیت در کشورهای کمتر توسعهیافته که حقوق سرمایهگذاران به دلیل فقدان کامل یا ناکافی
مقررات ارائهشده توسط قوانین مربوطه حمایت نمیشود ،باالست .این نتیجه ممكن است از ایده اولیه شلیفر و ویشنی ()1447
حمایت کند که بیان داشتند از آنجایی که حمایت از سرمایه گذار در کشورهای در حال توسعه بسیار کم و ناچیز است ،لذا تمرکز
مالكیت به عنوان یک مكانیسم حاکمیت شرکتی جایگزین در این کشورها پذیرفته شده است .اما با توجه به نتایج و عدم
تاثیرگذاری معنادارِ تمرکز مالكیت بر عملكرد شرکت ،میتوان گفت که این نتیجه شاید به نوعی بیانگر ابهامات و دستكاری
صورت های مالی و عدم شفافیت کافی در ارائه گزارشگری مالی و همچنین روابط قدرت و بازیهای سیاسی و اقتصادی در میان
عوامل قدرت در میان شرکتهای بزرگ در ایران باشد.بر مبنای نتایج حاصل شده میتوان بیان داشت که با توجه به عدم شفافیت
کافی در صورت های مالی و نیز نبود ساز و کارهای مشخص به منظور تببین ابعاد دقیق تمرکز مالكیت در ایران از یک سو و
همچنین ،نبودن زیرساختهای مناسب و اصولی به منظور شكلگیری کمیتههای حسابرسی قوی و مستقل ،لذا اثرگذاری تمرکز
مالكیت بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی در شرکت های بورسی ایران ،تاثیرگذاری محسوسی نخواهد داشت.در ارتباط با
تطبیق یافته های دیگر پژوهش ها با نتایج حاصل جاوید و همكاران ( )1111پژوهشی با عنوان «مفهومسازی نقش تعدیلکننده
قدرت و مالكیت مدیرعامل بر رابطه بین کمیته حسابرسی و عملكرد شرکت :شواهد تجربی از پاکستان» انجام دادند .نتایج نشان
داد که تمرکز مالكیت پایین یک رویكرد ارزشمند برای به حداکثر رساندن عملكرد شرکت است .نتایج با یافتههای ما همسو و
همراستا نمیباشد.
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 -1-11پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از پژوهش

 -1پیشنهاد می شود کارگزاران و مدیران در سطوح قانونگذاری و نیز تدوین اصول حاکمیت شرکتی ،نسبت به تدوین و پیاده-
سازی قوانین حمایتی از کمیتههای حسابرسی به منظور اثرگذاری بیشتر آنها در تصمیمگیری-های شرکتها ،فعالیتهای مورد نظر
را صورت دهند.
 -1کمیته حسابرسی باید از زمینههایی که ممكن است باعث سوگیری در صورتهای مالی شود و انگیزهها یا فشارهایی که
میتواند منجر به چنین سوگیری شود ،آگاه باشد .آنها باید درباره ارزشهای اخالقی اصلی مسئولیت پذیر باشند ،و نگرش
چالشبرانگیزی را نسبت به اطالعات مالی ارائهشده داشته باشند؛ این نگرش در سازمان و مشاوران آن نفوذ کرده و پیامی قوی به
کسانی خواهد فرستاد که در صدد تقلب و دستكاری صورتهای مالی هستند.
 -9پیشنهاد میگردد ،قانونگذاران و کارگزاران سازمان بورس ،نسبت به ایجاد و پیادهسازی برنامههای حرفهای و مشاورهای در
راستای توسعه آ گاهی و دانش تخصصی مورد نیاز مالكان به منظور کمک به آنها در تصمیم گیری مالی بهینه تر ،اقدامات الزم را
انجام دهند.
 -0پیشنهاد میگردد مدیران و کارگزاران شرکتهای بورسی به منظور افزایش عملكرد شرکتهای خود ،نسبت به ایجاد
ترکیبی متناسب در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و تمرکز مالكیت مناسب ،اقدامات الزم را صورت دهند
 -1پیشنهاد میگردد ،مدیران و کارگزاران شرکتهای بورسی امكان ساز و کارهای مورد نیاز را به منظور کاهش تمرکز
مالكیت و افزایش اختیارات کمیتههای حسابرسی به منظور افزایش عملكرد و کارایی شرکت ،انجام دهند.
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چکـیده
این پژوهش به دنبال ایجاد پیوند بین رفتارهای تعامل خدماتی کارکنان و مشتریان شرکت های بیمه از طریق انرژی
ارتباطی و انسجام تعامل ادراک شده می باشد .برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه لیانگ و همکاران ()0202
استفاده شده است .پرسشنامه پژوهش به صورت تصادفی ساده بین  303نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه کارکنان و
نمایندگان فروش شرکت های بیمه استان فارس است و حجم آن با فرمول کوکران برآورد شده است ،توزیع شد .روش
تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود .نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق از روش معادالت ساختاری و تحلیل
مسیر به روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSنشان می دهد که مشارکت نقش خدمات کارکنان شرکت های بیمه ،رفتار
مشتری مداری کارکنان و رفتار توانمندسازی مشتری کارکنان بر انرژی رابطهای درک شده و انسجام تعامل تاثیر مثبت و
معنی داری دارند .نتایج همچنین نشان داد که انرژی رابطهای درک شده انسجام تعامل تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار
شناسایی خدمات و رفتار هماهنگی خدمات دارد.

واژگـان کلـیدی :رفتار تعامل خدماتی کارکنان ،رفتار تعامل خدماتی مشتری ،انرژی ارتباطی ،انسجام تعامل ،شرکتهای
بیمه
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امروزه صنایع خدماتی به جایگاهی غالب در اقتصاد جهانی دست یافته و نقش مهمتی در توسعه اقتصادی کشورها دارند.
افزایش رقابت در بازار صنعت بیمه ،اکثر مدیران این صنعت را به فکر چاره اندیشی برای حضور ماندگار در عرصه کسب وکار
انداخته است .در دوران خدماتدهی عصر حاضر که بسیاری از مشتریان دیگر به تجربه های خدمات غیر شخصی اکتفا نمی کنند،
موفقیت خدمات به تعامل ها نیاز دارد تا فعالیت های خدماتی برای مشتری جذابیت ایجاد کند (جو و همکاران .)0222 ،2از آنجا که
برخوردهای خدماتی هم کارمندان و هم مشتری را با یک رفتار تعاملی درگیر می کند ،نه تنها اقدامات کارمندان در ارائه خدمات
بسیار مهم است بلکه نحوه عملکرد مشتریان در طی فرایندها نیز برای پیامدهای خدمات قابل توجه است (سین و همکاران،0
 .)0222از آنجا که شناسایی نیازها و تمایالت فردی صریح و ضمنی مشتری و متعاقباً ادغام اطالعات در ارائه خدمات برای تحقق
نیازهای مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،این پدیده به ویژه در خدمات پر مخاطب و بسیار سفارشی بسیار مهم است .به
این معنی که تعامل فعال و مشارکتی کارمندان و مشتریان برای ایجاد چنین تجربیات خدماتی متمایز که در آن ارائه خدمات و
نیازهای منحصر به فرد مشتریان وجود دارد ،بسیار مهم است (دونگ و سیواکومار .)0222 ،3چنین خدمات سفارشی ،نتایج مثبت
فراوانی را در خصوص خدمات به ارمغان میآورد که از جمله آنها میتوان رضایت مشتری ،وفاداری ،شادکامی ،اعتماد ،دوام رابطه
و درک کیفیت باالی خدمات را نام برد (جوینر .)0222 ،0بنابراین ،این مهم است که شرکتهای بیمه بتوانند مشتریان و کارکنان خود
را که در تعامالت خدماتی به شدت درگیر هستند ،حفظ نمایند.
طرز تعامل نشاندهنده الگوی فعالیت یک فرد با توجه به هدف مورد نظر اوست .در طی تعامل ،زمانیکه شرکت کنندگان
مشارکت فعاالنهای در فعالیتهای رابطه مند دارند و به تعامل میپردازند ،تصورات و نتایج مثبتتری از تعامل ممکن است ناشی
شود (رونهارو همکاران .)0223 ،0به همین ترتیب ،همانطور که تعاملگران خدمات برای عرضه خدمات و هماهنگی فرایندهای
تحویل دست به ابتکار عمل میزنند ،ممکن است مشارکت خدماتی را ایجاد کنند که هماهنگی بهتری با نیازهای مشتریان داشته
باشد ،و ارتباط موثرتری در دستیابی به تولید سفارشی برقرار کنند (پاتل و همکاران .)0229 ،1در عین حال ،کارکنان خدماتی نقش
مهمی در تعامل با مشتری ایفا میکنند و در نتیجه درک و تصورت مشتری را شکل میدهند که به نوبه خود منجر به واکنشهای
رفتاری مختلفی از جانب مشتریان میشود (ژائو و همکاران .)0222 ،2عالوه براین ،کومار و پانسور )0221( 2صراحتاً پیشنهاد کردهاند
که شرکتها باید از طریق مشارکت کارکنان مشتریان را جذب کنند .بنابراین ،الزم است که هم محققان و هم دست اندرکاران
خدماتی ،رفتارهای مشارکت خدمات را در مورد کارکنان و مشتریان ،و همچنین نحوه ارتباط آنها در طی فعالیت خدماتی را بشناسند
و مورد توجه قرار دهند.
علیرغ م توجه روز افزون به مقاالت و تحقیقات مربوط به مشارکت ،تحقیقات موجود در مورد خدمات عمدتاً بر برندها و یا
سازمانها به عنوان هدف مشارکت در ارتقاء عملکرد شرکت تمرکز کردهاند (لیکی و همکاران .)0222 ،9اگرچه ،ماهیت تعاملی و
تجربی فرآیندهای ارائه خدمات نقش مهمی در ایجاد ارزش مشتری دارد ،و چنین فرآیندهایی میتوانند مشارکت از طریق رفتار
کارکنان و مشتریان شکل بگیرند ،تحقیقات موجود تعامل خدمات را به عنوان هدف اصلی مشارکت نادیده گرفتهاند .در حالی که
تحقیقات گذشته در مورد مدیریت خدمات نیز تالش کردهاند تا موضوع ارتقاء ارزش را از طریق رفتارهای کارکنان و یا مشتریان
مورد توجه قرار دهند ،اما هنوز هم باید تعامل فعال و مشارکتی تعاملگران در تعامالت خدمات و دست کم مکانیسم پیوند بین
رفتارهای مشارکت خدمات کارکنان و مشتری شناخته شود .این مطالعه برای پرکردن این شکاف تحقیقاتی ،به بررسی رفتارهای
مشارکت خدمات مبتنی بر سرمایه گذاری فعاالنه تعاملگران خدمات در تالش برای مشارکت در تعامل خدمات میپردازد که
مقاالت موجود آن را نادیده گرفتهاند .این تحقیق در ابتدا رفتارهای مشارکت خدمات را به عنوان جلوههای رفتاری از مشارکت فعال
شرکت کنندگان خدمات (یعنی کارکنان و مشتریان) در تعامل خدمات تعریف میکند .عالوه براین ،بررسی میکند که چگونه
رفتارهای مشارکت خدمات کارکنان و مشتریان از طریق درک مثبت مشتریان که از تعامل با کارکنان خدمات ناشی میشود ،به هم
مرتبط هستند .این پژوهش با استفاده از یک دیدگاه نظری پیشنهاد میکند که رفتارهای مشارکت خدمات کارکنان از طریق انرژی
رابطهای و انسجام تعامالت ادراک شده از مشتری ،بر رفتارهای مشارکت خدمات مشتریان تأثیر میگذارد.

1 . Guo et al
2 . Sim et al
3 . Dong and Sivakumar
4 . Gwinner
5 . Runhaar et al
6 . Patel et al
7 . Zhao et al
8 . Kumar and Pansari
9 . Leckie et al
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 ،)0222شرکت
از آنجاییکه تعامل خدمات هم شامل عرضه خدمات و هم فرایند خدمات میباشد (هلکوال و
کنندگان نه تنها مجبورند خود را وقف ارائه خدمات برتر کنند ،بلکه باید همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند تا روند ارائه
خدمات را ارتقاء بخشند (اورتزن و همکاران .)0222 ،0در طی فعالیت خدماتی ،رفتارهای تعاملی بسیار مهم هستند زیرا درک
مثبت تری از نتایج تعامالت را به دنبال دارند و شرکت کنندگان اصلی (یعنی کارکنان و مشتریان) مسئولیت مشارکت وظایف
خدماتی را به عهده میگیرند و در فرایندهای خدمات به عنوان یک تیم با هم همکاری میکنند(هیوتن و همکاران .)0229 ،3به
عبارت دیگر ،هنگامی که کارکنان خدمات و مشتریان در تعامل خدمات مشارکت داشته باشند ،احتماالً گفتگوی مؤثرتری در
خصوص خدمات حاصل میشود (موستاک و همکاران ،)0221 ،0درحالیکه خدمات را میتوان شخصیتر کرد تا تناسب بهتری با
نیازهای مشتریان داشته باشند و ارزش بیشتری را برای خدمات ایجاد کند (هولبک و همکاران0؛ .)0229
علیرغم اهمیت رفتارهای مشارکت در فرآیندهای خدمات ،مطالعات اندکی این رفتارها را که کارکنان و مشتریان در فعالیت
خدماتی از خود بروز میدهند مورد بررسی قرار داده و در مورد آن توضیح دادهاند .ارتباط بین رفتارهای مشارکت خدمات کارکنان و
مشتریان نیز بررسی نشده است .برای پر کردن این شکاف تحقیقاتی ،هدف پژوهش کنونی این است که به لحاظ تجربی آزمایش
کند که رفتارهای مشارکت خدمات کارکنان و مشتریان را شناسایی کند و رابطه بین این رفتارها را بررسی نماید لذا بررسی این
موضوع و نتایج حاصل از آن می تواند از ضروریات کار پژوهشی در عرصه تحقیقات صنعتی و سازمانی باشد.
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 -1-2رفتار تعامل خدماتی کارمندان و انرژی رابطه ای
انرژی رابطه ای به شدت با رفتارهای شخصی مرتبط است و می تواند از طریق فرآیندهای تعامل اجتماعی ،تکثیر و آشکار
شود .به عبارت دیگر  ،ادراک انرژی رابطه ای باید یک تجربه اجتماعی باشد نه یک رخداد منفرد .عالوه بر این ،اوونز و همکاران
( ) 0221عنوان کردند که افراد می توانند از طریق تعامل با یکدیگر انرژی بگیرند .تعامالت یا تبادالت مثبت با طرف پر انرژی به
عنوان آستانه ای که چنین انرژی ایجاد میشود ،پیشنهاد شدهاست .مقاالت سرایت اجتماعی نیز نشان دادهاست که حس انرژی
میتواند از طریق تعامالت بین فردی با همتایان فعال و پرشورو هیجانانگیز منتقل شود .بنابراین ،رفتار تعامل خدماتی کارمند ،که
مشارکت فعال را به مشاغل خدماتی و مشتریان نمایش میدهد ،باید بعنوان یک منبع مهم از انرژی رابطهای برای مشتریان درنظر
گرفته شود .در طول مواجه با خدمات  ،زمانی که کارمندان خود را در نقشهای خدماتی خود غرق میکنند ,آنها به عنوان افراد پر
انرژی تلقی میشوند ,زیرا آنها کارشان را به شدت و با اشتیاق انجام میدهند ,لبخند ,تماس چشمی برقرار میکنند و حتی
فرآیندهای روتین را سرگرمکننده و لذت بخش میسازند .چنین رفتارهایی جو مثبتی را برای تعامالت خدمات به همراه میآورند و
ممکن است مشتریان به دلیل اثر موج بر ادراک مبتنی بر برانگیختگی احساس انرژی کنند (سین و همکاران .)0222 ،به عبارت
دیگر ،هنگامی که مشتریان به نقشهای خدماتی خود پاداش میدهند ،سطح باالیی از انرژی رابطه ای را خواهند داشت.
 :H1مشارکت نقش خدمات کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انرژی رابطهای درک شده مشتری دارد.
رفتار مشتری مداری با توجه یک کارمند به عالیق مشتری و تالش برای رفع نیازهای مشتری و حل مشکالت او با فراتر
رفتن از نیازمندیهای خدمت رسمی ,مشخص میشود .چنین رفتاری ،این احساس را در مشتری ایجاد میکند که کارمند خدمت در
حال مراقبت و پشتیبانی است ،از اینرو باعث معنادار شدن خدمات می شود .همانطور که مطالعات گذشته نشان دادهاند که انرژی
رابطهای را میتوان از طریق تعامالت معنی دار و قوی تقویت یا ایجاد کرد  ،احتمال دارد که مشتریان سطح باالتری از انرژی
رابطه ای را در طول مواجهه با کارکنان مشتری محور احساس کنند .عالوه بر این ،باک و همکاران ( )0221گزارش دادند که
خدمات سفارشی کارکنان میتواند مشتریان را تشویق کرده و حس انرژی را در طول تعامالت خدمت ایجاد کند(اورتزن و همکاران،
.)0222
 :H2رفتار مشتری مداری کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری دارد.
رفتار توانمندسازی مشتری نشاندهنده تالش پرسنل برای جذب نظرات مشتریان و تشویق همکاری آنها در فرآیندهای ارائه
خدمات است .هنگامیکه مشتریان در معرض ارتباطات آزاد قرارمی گیرند ،دعوت شده یا تشویق میشوند تا عقاید خود را بیان کنند
و امور خدماتی را با هم تصمیمگیری کنند ،ارتباط آنها با کارکنان و تعامالتشان تقویت میشود .این امر ممکن است باعث شود که
مشتریان در طول مواجهه با خدمات احساس انرژی بیشتری کنند(لیکی و همکاران .)0222 ،
 : H3رفتار توانمندسازی مشتری کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری دارد.
1 . Helkkula et al
2 . Oertzen et al
3 . Huetten et al
4 . Mustak et al
5 . Hollebeek et al
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 -2-2رفتار تعامل خدماتی کارکنان و انسجام تعامل
هنگامی که کارمندان در ارائه خدمات با اشتیاق صحبت می کنند  ،تالش بیشتری برای ارائه خدمات سفارشی کرده و اشتیاق
خود برای مشارکت مشتریان را نشان می دهند ،این امر به ایجاد تعامل مؤثر  ،ایجاد احساس پشتیبانی از سوی مشتری و ایجاد
احساس همکاری با یکدیگر برای حل مسئ له کمک می کند .در چنین شرایطی ،مشتریان از نظر روانی به عنوان یک تیم جمعی
برای رسیدن به اهداف مشترک ،از نظر روانشناختی تحقق نیازهای خود را با کارمندان خدمات مرتبط میکنند .از این رو ،رفتار
تعامل خدماتی کارمند باید به عنوان عوامل مهم برای ایجاد درک مشتری از انسجام تعامل تلقی شود .هنگامیکه کارمندان عمیقاً
درگیر نقش ها هستند ،احتمال بیشتری وجود دارد که موفقیت شخصی خود را به عملکرد کاری مرتبط کرده و دستاوردهای آنها را
جدیتر بگیرند .در هنگام مواجهه با خدمات  ،چنین کارمندانی به احتمال زیاد وظایف خدماتی خود را با تالش بیشتر  ،کارآیی ،
وجدان کاری و همدلی انجام می دهند ،بنابراین این نشان دهنده تمایل به حفظ وعده های خدمات سازمانی و برآورده کردن
نیازهای مشتری است .هنگامیکه مشتریان حمایت کارکنان خدمات را درک می کنند  ،آنها تمایل دارند که با آنها به عنوان شرکای
مشترک در جهت دستیابی به اهداف متقابل در تعامل های خدماتی رفتار کنند(دونگ و سیواکومار.)0222 ،
 : H4مشارکت نقش خدمات کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انسجام تعامل درک شده از سوی مشتری دارد.

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)25 :فروردین 1041

تحقیقات گذشته نشان دادهاست که کارمندان با مشتری مداری بیشتر به تاثیر رفتارهای شخصی خود بر روی مشتریان
عادتکرده ،در ارائه خدمات انعطافپذیر هستند و بیشتر درگیر نشان دادن نگرشهای مثبت ,رفتارها و تخصص برای خدماترسانی
به مشتریان هستند .بنابراین ,کارکنان خط مقدم مشتری مداری میتوانند تعامالت خدمات لذت بخش تر را با پیشبینی نیازهای
مشتری ,ارائه پیشنهادها سفارشی و ارائه خدمات تطبیق یافته به جای اجرا و پیروی از یک برنامه کتبی ,ایجاد کنند .در مواجهه با
خدمات ,هنگامی که مشتریان احساس میکنند که درک میشوند و با دقت مورد توجه قرار میگیرند ،احتمال دارد که درک مثبتی
از تعامالت ایجاد کنند ،از ارتباط با کارمند رضایت داشته و احساس تعلق داشته باشند (پاتل و همکاران.)0229 ،
 : H5رفتار مشتری مداری کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انسجام تعامل درک شده از سوی مشتری دارد.
تحقیقات گذشته حاکی از آن است که درک مثبت مشتری درباره برخوردهای خدماتی به احتمال زیاد زمانی به دست میآید
که کارکنان خط مقدم به دنبال قدرت دادن به مشتریان با بیان باز و تشویق آنها برای شرکت در فرآیندهای خدماتی هستند.
عالوه بر این ،مطالعات قبلی گزارش داده اند که هنگامی که مشتریان درک کنند که از ارزش و تأثیرگذاری در فرآیندهای ارائه
خدمات برخوردار هستند  ،تشویق می شوند ،به آنها ملحق می شوند و اینکار باعث ایجاد احساس حضور و همبستگی در گروه می
شود(جوینر .)0222 ،
 : H6رفتار توانمندسازی مشتری کارکنان شرکت های بیمه تاثیری مثبتی بر انسجام تعامل درک شده توسط مشتری دارد.
 -3-2انرژی رابطه ای و رفتار تعامل خدماتی مشتری
با توجه به مقاالت موجود  ،برانگیخته شدن انرژی رابطه ای در تعامل انسان باعث ایجاد احساس توانایی و همچنین انگیزه
برای بهبود حاالت روانی افراد می شود و افراد را به سمت انجام رفتارهای فداکارانه در تعامالت اجتماعی هدایت می کند .هرچه
تعامل با انرژی بیشتری انجام شود ،تمایل و اراده بیشتری برای انجام تالش و صرف زمان برای انجام رفتارهای پیشگیرانه وجود
خواهد داشت .هنگامیکه مشتریان وضعیت روانی مثبت انرژی رابطهای ناشی از تعامالت خدماتی را درک میکنند ،از این طریق
ذهنیت شناساییی آنها تقویت می شود .بنابراین ،چنین مشتریانی تمایل بیشتری به دنبال کسب اطالعات خدمات و فرصت هایی
برای راه حل های بهتر خدمات هستند .یعنی مشتریان با انرژی بیشتر برای ایجاد امکانات مختلف خدماتی و جستجوی راه حل
های بهتر خدمات پیش رفته و انگیزه خود را برای اختصاص منابع بیشتر  ،از جمله زمان و تالش  ،تقویت می کنند(هولبیک و
همکاران.)0229 ،
 : H7انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری تاثیری مثبتی بر رفتار شناسایی خدمات دارد.
عالوه بر بررسی امکان راهحلهای بهتر خدمات ،مشتریان انرژی بیشتری دارند تا نقشهای فعالی را به عنوان هماهنگکننده
خدمت ایفا کنند .مقاالت موجود نشان میدهد هنگامیکه افراد به طور مثبت انرژی ارتباطی را برانگیخته و درک میکنند ،احتمال
بیشتری وجود دارد که به طور فعال در ارتباطات تحریک اندیشه ،تبحر در خدمات و تنظیمات رفتاری مطابق با سرعت پیشرفت
خدمات درگیر شوند .بنابراین ،در مواجهه با خدمات ،انرژی ارتباطی مشتریان را فعال میکند تا رفتارهای هماهنگی را نشان دهد،
مانند ایجاد بحثهای مربوط به اولویتهای شخصی(جوینر .)0222 ،
 :H8انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری تاثیری مثبتی بر رفتار هماهنگی خدمات دارد.
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 -4-2انسجام تعامل و رفتار تعامل خدماتی مشتری
افرادی که همبستگی با دیگران را تجربه میکنند ،به احتمال زیاد به طور مشترک و فعال در تیم فعالیت میکنند .به عبارت
دیگر ،افرادی که در یک تیم منسجم کار می کنند با هدف دستیابی به نتایج بهتر  ،عمیق تر عمل می کنند .هنگامیکه افراد با
یکدیگر در ارتباط باشند  ،بیشتر به دنبال تبادل بهتر اطالعات و ایجاد دانش هستند .برای مشتریانی که در مواجهه با خدمات قرار
دارند  ،احساس همدلی در دستیابی به نتایج برتر خدمات با کارکنان خدمات  ،آنها را قادر می سازد تا شیوه های شناساییی را به کار
گیرند .آنها ممکن است برای دستیابی به دانش خاص مرتبط با خدمات  ،برای ایجاد برنامه های بهتر خدمات با ارائه دهنده خدمات،
سواالت خود را جستجو کرده و به دنبال فرصت باشند(پاتل و همکاران .)0229 ،
 :H9انسجام تعامل درک شده توسط مشتری تاثیری مثبتی بر رفتار شناسایی خدمات دارد.
هماهنگی به افراد درون یک گروه با هدف درک یکدیگر و یافتن فعالیتهایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر آنها اشاره
دارد .در زمینه تعامل خدمات ،انسجام درک شده ممکن است مشتریان را به سمت انجام اقدامات سازنده سوق دهد .در ابتدا ،درک
باعث ایجاد انگیزه در مشتریان می شود تا بتوانند اولویت های خود را بهتر بشناسند ،با کارمندان خدماتی همکاری کرده و
فرایندهای خدماتی تسلط داشته باشند .از آنجا که این مشتریان خود و کارکنان خدمات را به عنوان یک تیم در نظر می گیرند،
رفتارهای خود را به طور مؤثر تنظیم می کنند تا به طور مشترک وظایف بهتری را در زمینه خدمات انجام دهند (لیانگ و همکاران،
.)0202
 : H10انسجام تعامل درک شده توسط مشتری تاثیری مثبتی بر رفتار هماهنگی خدمات دارد.
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 -5-2مدل مفهومی
تمام مطالعات تحقیقی بر یک چهارچوب مفهومی استوار است ،که متغیرهای مورد نظر و روابط میان آن ها را مشخص می
کند .این چهارچوب مفهومی ،الگویی است که پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص
داده شده اند ،نظریه پردازی می کند .این نظریه می تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی
پیرامون مسأله نشأت گرفته باشد.
از آنجا که هر پژوهش میدانی و پیمایشی نیازمند نقشه ذهنی و مدل مفهومی است که در قالب ابزار تحلیلی مناسب ،متغیرها و
روابط بین آنها ترسیم شده باشد ،بر همین اساس ،تئوری از نظر مفهومی در شکل 2نشان داده شده که با  22فرضیه قابل آزمون
قابل مشاهده است.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

 -3روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از ظرر ماهیت ،کاربرد و از نظر روش جمعآوری دادهها از نرع ترصیفی و پیمایشی است .در این پژوهش به
جهت تدوین مبانی ،تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخانه مشتمل براسناد ،کتب و مقاالت علمی موجود استفاده شده همچنین
به جهت جمع آوری داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید .برای سنجش متغیرهای
تحقیق از پرسشنامه لیانگ و همکاران )0202( 2استفاده شد .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های
بیمه استان فارس می باشد و جامعه تحقیق محدود و تعداد آنها  0222نفر است .در تحقیق حاضر برای انتخاب نمونه ها از روش
نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و پرسشنامه پژوهش به صورت تصادفی بین مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه توزیع
1 . Liang et al
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خواهد شد .با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و برابر با  0222نفر می باشد برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شده است .بنابراین تعداد نمونه مورد بررسی در این پژوهش برابر با  303نفر می باشد.

 -4تجزیه و تحلیل
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در این پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار  ،PLSجهت آزمون فرضیات
و صحت مدل استفاده شده است .پی ال اس نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با تکنیکهای مشابه معادالت ساختاری
همچون لیزرل و آموس نیاز به شروط کمتری دارد (لیجاندر و همکاران .)0229 ،2مزیت اصلی آن در این است که این نوع مدل
سازی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد (ویکسوم و واتسون .)0222 ،0همچنین به عنوان متدی قدرتمند در
شرایطی که تعداد نمونهها و آیتمهای اندازهگیری محدود است و توزیع متغیرها میتواند نامعین باشد مطرح می شود (هایر و
همکاران .)0222 ،3مدل سازی پی ال اس در دو مرحله انجام می شود .در اولین مرحله ،مدل اندازهگیری بایستی از طریق تحلیل-
های روایی و پایایی و تحلیل عامل تائیدی بررسی شود و در دومین مرحله ،مدل ساختاری به وسیله برآورد مسیر بین متغیرها و
تعیین شاخصهای برازش مدل بررسی شود (هوالند.)2999 ،0
آزمون مدل اندازهگیری ،مربوط به بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری است .برای ارزیابی روایی همگرا از معیار AVE
(میانگین واریانس استخراج شده) 0و ( CRپایایی مرکب) 1استفاده شد که نتایج این معیار برای ابعاد شش متغیر پژوهش در جدول
شماره ( )2نشان داده شده است .پایایی مرکب باالتر از  2/2و میانگین واریانس باالتر از  2/0دو شرط الزم برای اعتبار همگرا و
همبستگی سازهها میباشد (چینگ لین و چی هوانگ .)0229 ،همان گونه که از جدول شماره ( )2مشخص است کلیه مقادیر پایایی
مرکب باالتر از  2/2و مقادیر مربوط به میانگین واریانس باالتر از  2/0میباشد و این مطلب مؤید این امر است که روایی همگرای
پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است.
جدول :1نتایج میانگین واریانس استخراج شده سازههای پژوهش
رفتار

رفتار شناسایی

انسجام تعامل

خدمات

درک شده

2/223

2/220

2/202

2/202

2/922

2/220

2/292

2/220

هماهنگی
خدمات

انرژی رابطهای

متغیر

رفتار توانمندسازی

رفتار مشتری

مشارکت

مشتری

مداری

نقش خدمات

2/230

2/212

2/232

AVE

2/232

2/210

2/200

CR

معیار

در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت میان شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر در مدل مقایسه میشود .این
کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه میگردد .برای این کار باید یک
ماتریس تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی ،ماتریس جذر ضرایب  AVEهر سازه است و مقادیر پایین قطر اصلی ،ضرایب
همبستگی میان هر سازه با سازههای دیگر است .این ماتریس در جدول شماره ( )0نشان داده شده است .همانطور که از جدول
شماره ( )0مشخص است ،جذر  AVEهر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر شده است که این مطلب
حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازهها است.
برای بررسی پایایی پرسشنامه عالوه بر ضریب آلفای کرونباخ 2که در جدول شماره  3ارائه شده است و مؤید پایایی مناسب
پرسشنامه است ،از روش  PLSنیز استفاده شده است .در روش  PLSاز پایایی شاخص استفاده میشود (ریوارد و هاف.)2922 ،2
پایایی شاخص نیز با سنجش بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشود
که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از مقدار  2/0شود (هوالند ،)2999 ،مؤید این مطلب است که پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری
مورد قبول است .ولی اگر مقدار بار عاملی میان یک سؤال و بعد مربوطه کمتر از مقدار  2/0شود ،میتوان آن سوال را از مدل و
تجزیه و تحلیلهای بعدی حذف نمود .همانطور که در شکل شماره ( )0مشاهده میشود ،تمامی مقادیر بارهای عاملی میان سازهها
و بیشتر از  2/0است که همبستگی باالیی را نشان میدهد.

1 . Liljander et al
2 . Wixom & Watson
3 . Hair et al
4 . Hulland
5. Average Variance Extracted.
6. Composite Reliability.
7. Cronbachs Alpha
8 . Rivard & Huff
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رفتار
هماهنگی
خدمات

جدول  :2ماتریس مقایسه جذر  AVEبا ضرایب همبستگی سازهها (روایی واگرا)
انسجام
رفتار
رفتار مشتری مشارکت نقش
رفتار توانمندسازی
انرژی
تعامل درک
شناسایی
خدمات
مداری
مشتری
رابطهای
شده
خدمات
2/290

2/202

2/112

2/022

2/210

2/002

2/102

2/030

2/921

2/002

2/002

2/309

2/311

2/292

2/002

2/009

2/322

2/022

2/019

2/229

2/020

2/322

2/002

2/300

2/002

2/030

جدول  :3ضریب آلفای کرونباخ
رفتار
هماهنگی
خدمات

رفتار
شناسایی
خدمات

انسجام تعامل
درک شده

انرژی
رابطهای

رفتار
توانمندسازی
مشتری

رفتار
مشتری
مداری

مشارکت نقش
خدمات

سازههای
پژوهش

2/292

2/203

2/200

2/200

2/211

2/222

2/201

ضریب آلفای
کرونباخ
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2/220

2/010

مشارکت نقش
خدمات
رفتار مشتری
مداری
رفتار
توانمندسازی
مشتری
انرژی رابطهای
انسجام تعامل
درک شده
رفتار شناسایی
خدمات
رفتار هماهنگی
خدمات

شکل  :2خروجی نرمافزار -مدل آزمون شده پژوهش (ضرایب مسیر و بارهای عاملی).

آزمون الگوی ساختاری که به آزمون فرضیات تحقیق و اثر متغیرهای پنهان بر یکدیگر مربوط است .برای تأیید فرضیههای
پژوهش ،از فرمان  Bootstrappingنرم افزار  Smart PLSاستفاده شد که خروجی حاصل ضرایب  tرا نشان میدهد (شکل .)3
وقتی مقادیر  tدر بازه بیشتر از  +2/91و کمتر از  -2/91باشند ،بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه و متعاقباً تأیید فرضیههای
پژوهش است.
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شکل  :3خروجی نرمافزار -ضرایبt

طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tمشارکت نقش خدمات کارمند ،رفتار مشتری مداری کارکنان و رفتار
توانمندسازی مشتری کارمند بر انرژی رابطهای درک شده و انسجام تعامل درک شده توسط مشتری تاثیر مثبت و معنی داری
دارند .نتایج همچنین نشان داد که انرژی رابطهای درک شده و انسجام تعامل درک شده توسط مشتری تاثیر مثبت و معنی داری بر
رفتار شناسایی خدمات و رفتار هماهنگی خدمات دارد.
جدول  :4اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیات پژوهش
فرضیه ها
مشارکت نقش خدمات کارمند ← انرژی رابطهای درک
شده مشتری
رفتار مشتری مداری کارکنان ← انرژی رابطه ای درک
شده توسط مشتری
رفتار توانمندسازی مشتری کارمند ← انرژی رابطه ای
درک شده توسط مشتری
مشارکت نقش خدمات کارمند ← انسجام تعامل درک
شده از سوی مشتری
رفتار مشتری مداری کارکنان ← انسجام تعامل درک
شده از سوی مشتری
رفتار توانمندسازی مشتری کارمند ← انسجام تعامل
درک شده از سوی مشتری
انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری ← رفتار
شناسایی خدمات
انرژی رابطه ای درک شده توسط مشتری ← رفتار
هماهنگی خدمات
انسجام تعامل درک شده توسط مشتری ← رفتار
شناسایی خدمات
انسجام تعامل درک شده توسط مشتری ← رفتار
هماهنگی خدمات

ضریب مسیر
استاندارد شده β

آماره t

معنی داری

قبول یا رد
فرضیه

4/205

14/255

Sig<0.05

قبول

4/222

2/022

Sig<0.05

قبول

4/222

2/210

Sig<0.05

قبول

4/332

3/520

Sig<0.05

قبول

4/022

2/214

Sig<0.05

قبول

4/351

3/221

Sig<0.05

قبول

4/322

3/522

Sig<0.05

قبول

4/152

2/152

Sig<0.05

قبول

4/122

13/410

Sig<0.05

قبول

4/202

5/522

Sig<0.05

قبول
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رفتار تعامل خدماتی در خدمات پر مخاطب و بسیار سفارشی مانند بیمه بسیار حیاطی است زیرا چنین رفتارهایی سرمایه گذاری
فعاالنه و مشارکت مشترک در زمینه تعامل خدمات را جذب می کند .از آنجا که هم کارمندان و هم مشتریان رفتار تعامل خدماتی
را در تعامل خدمات نشان می دهند ،بحث و گفتگوهای فشرده و تبادل اطالعات صورت می گیرد .در چنین شرایطی ،تجربه های
خدمات شخصی تر و نتایج خدماتی متناسب با فرد حاصل می شود که به نوبه خود منجر به لذت مشتری ،کیفیت درک شده،
رضایت و طوالنی شدن رابطه می شود .یافته های این مطالعه نشان می دهد که رفتار تعامل خدماتی کارکنان محرک اساسی رفتار
تعامل خدماتی مشتری است .این رفتارهای کارکنان  ،درک مشتریان از انرژی رابطه ای و انسجام تعامل که از عوامل مهم در فعال
سازی رفتار تعامل خدماتی مشتری هستند را تقویت می کند .بنابراین ،برای بهرهمندی از رفتارهای مشارکت مشتریان در
برخوردهای خدماتی ،مدیریت و تشویق رفتارهای مشغول کارکنان خط مقدم (فروشندان و نمایندگان بیمه) ،از جمله مشارکت نقش
خدمت ،رفتار مشتری مداری و رفتار توانمندسازی مشتری ضروری است .این تحقیق پیامدهای استراتژیک را برای متخصصان
خدمات برای مدیریت بهتر رفتار تعامل خدماتی کارکنان جهت استنتاج رفتار تعامل خدماتی مشتری از طریق انرژی رابطه ای و
انسجام تعامل فراهم می کند .ابتدا ،مدیران شرکت های بیمه باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان قادر به فعالیت واقعی در نقش
های خدماتی خود هستند .آنها باید کارمندانی را انتخاب کنند که دارای صالحیت و عالقه مند به تعامل انسان و خدمت به مشتریان
باشند .همچنین به کارمندان خدمات باید دستورالعمل هایی داده شود و برای تسلط بر وظایف مربوط به خدمات دقیق آموزش
ببینند .عالوه بر تأکید مدیریتی بر قوانین نمایش اولیه ،شرکت های بیمه باید انگیزه بیشتری را ارائه دهند و فضای کار حمایتی را
برای تشویق کارمندان ایجاد کنند و آنها را برای انجام بهتر خدمات انگیزه مند کنند .هنگامیکه مشتریان خدمات صمیمانه را از
کارمندان درک می کنند ،احساس شور و اشتیاق برانگیخته می شود .چنین احساسات مثبتی انرژی رابطه ای بیشتر و حس انسجام
تعامل را به مشتریان می بخشد .دوم ،شرکت های بیمه باید در پی راه هایی برای افزایش نمایش رفتارهای مشتری مداری
کارکنان خدمات باشند .شرکت های بیمه می توانند سیستمی را توسعه دهند که نیازهای مشتری ،مانند سیستم اطالعات بازاریابی
را ثبت کند و دائماً پرسنل خط مقدم را با چنین دانش مشتری به روز کند .عالوه بر این ،کارمندان می توانند با استفاده از جلسات
آموزشی مهارت های مکالمه و مشاهده را بدست آورند که به آنها در درک بهتر مشتریان کمک می کند و باعث می شود نیازهای
مشتری را کشف کنند .همچنین ،در صنایع بیمه  ،گوش دادن به مشتریان برای ارائه خدمات متناسب مهم است .از همه مهمتر،
کارمندان خط مقدم (فروشندگان و نمایندگان بیمه) باید قادر باشند منابعی را برای تطبیق ارائه خدمات با توجه به نیازهای مشتری
خاص فراهم کنند .هنگامیکه که کارکنان برای برآورده کردن نیاز هر مشتری هستند مشتاق هستند ،مشتری احساس می کند که
او بی نظیر ،ارزشمند و مورد پشتیبانی است که این امر به نوبه خود می تواند احساسات و درک او از انسجام تعامل را تقویت کند.
سوم  ،مدیران خدمات باید اطمینان حاصل کنند که پرسنل خدمات مایل و قادر به توانمندسازی مشتریان در تعامل خدمات هستند.
این پرسنل باید در مهارتهای اجتماعی آموزش ببینند تا مشتریان را ترغیب به ابراز نظرات خود کرده و آنها را برای مشخص کردن
نیازهای خود راهنمایی کنند ،مانند شروع گفتگوهای کوچک  ،ایجاد گزارش و ایجاد مکالمه عادی در خصوص موضوعات مرتبط با
خدمات .عالوه بر این ،برای ایجاد انگیزه در کارمندان بیمه برای همکاری مشترک با مشتریان ،مدیران شرکت های بیمه باید به
طور جدی نظرات مشتریان را جمع آوری و منعکس کنند .از آنجا که کارمندان به مشتریان امکان می دهند تا به طور فعال در
فرآیندهای خدمات شرکت کنند ،ارتباط با مشتریان حس آنها را تقویت می کند و باعث می شود مشتریان احساس انرژی بیشتری
داشته باشند .در همین حال ،مشتریان احساس ارتباط بیشتری با کارمندان خدمات خواهند داشت و همان هدف را برای تحقق
نیازهای خود خواهند داشت .یافته های تحقیق همچنین تأیید می کند که انرژی رابطه ای و انسجام متقابل باعث افزایش رفتار
تعامل خدماتی مشتری می شود .بر اساس این مفهوم  ،سازمان های خدماتی باید فرصت های بیشتری را برای انتشار انرژی
کارکنان به مشتریان و احساس همکاری کارمندان و مشتریان از طریق تعامل خدمات ایجاد کنند .به عنوان مثال  ،فرایندهای
خدمات باید تعامل کارمندان و مشتری را به صورت صمیمی تر و فردی تری امکان پذیر کنند که این امر منجر به تحریک انگیزه
ارائه خدمات از سوی کارمندان به مشتریان می شود .عالوه بر این ،شرکت های بیمه باید سعی کنند درجه مشتری را ارتقا دهند.
عالوه بر این ،شرکت های بیمه باید تالش کنند تا میزان دخالت مشتری در فرآیندهای تصمیم گیری در تعامل خدمات را ارتقا
دهند ،کارکنان ب اید مشتریان را برای بیان افکار خود دعوت کرده و با اشتیاق با آنها گفتگو کنند تا بهترین راه حل های خدمات را
برای نیازهای شخصی مشتریان شناسایی کنند .با چنین تالشی ،سازمانهای خدماتی می توانند ادراک مشتری را از انرژی رابطه ای
و انسجام متقابل بیشتر ارتقا بخشند و منجر به رفتار تعامل خدماتی مثبت مشتری شوند .از آنجایی که مشتریان درگیر رفتارهای
شناساییی و هماهنگی خدمات می شوند  ،امکان دستیابی بیشتر به خدمات متناسب تر احتمال بیشتری خواهد داشت .به ویژه در
شرایط خدمات بسیار سفارشی ،فعالیت مشتریان در شکل دهی به ارائه خدمات بسیار مهم است که می تواند واقعاً مؤثر باشد.
بنابراین ،اهمیت رفتار تعامل خدماتی مشتری باید به ویژه برای کارمندان خدمات تاکید شود .عالوه بر این ،هنگامی که مشتریان
رفتار تعامل خدماتی را نشان می دهند ،کارکنان باید بتوانند به درستی پاسخ دهند و قادر به حفظ انگیزه فعالیت مشتریان باشند .از
این رو جلسات آموزش مربوط به فنون تعامل و ارتباطات در پاسخ به رفتارهای پیشگیرانه مشتری بایستی برگزار شود ،به این
ترتیب کارکنان خدمات می توانند دانش و مهارت بهتری برای دستیابی به نتایج خدمات برتر با مشتریان درگیر خود داشته باشند.
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چکـیده
مﺤﻴط کﺴﺐ و کار امروز ﺑﺷدت تﺤت تاﺛﻴر رﻗاﺑت مﻴان ﺷرکتﻫا و تﻐﻴﻴرات ﺳریﻊ تﻜﻨﻮلﻮژي و تﻐﻴﻴر مداوم ﺧﻮاﺳﺘهﻫا و
ﻧﻴازﻫاي مﺸﺘریان اﺳت .امروزه ﺷرکتﻫا ﺑهمﻨﻈﻮر مﻮفقﻴت در ﺑازار و افﺰایﺶ فروش ،ﻧﻴازمﻨد ﻃراﺣﻲ و اتﺨاذ اﺳﺘراتﮋيﻫایﻲ
ﻫﺴﺘﻨد تا ﺑﻬﺘر ﺑﺘﻮاﻧﻨد ﻧﺴﺒت ﺑه رﻗﺒا ،رﺿایت مﺼرفکﻨﻨدﮔان را تامﻴﻦ کﻨﻨد .پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر در پﻲ ﺑررﺳﻲ جﻬت ﮔﻴري
ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در زمﻴﻨه ﺷرکت ﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺷﻬر
ﺳاري اﺳت .روشتﺤقﻴﻖ پﻴمایﺸﻲ و از ﻧﻮع کارﺑردي اﺳت .ﺑراي جمﻊآوري دادهﻫا از مطالعات کﺘاﺑﺨاﻧهاي و پرﺳﺸﻨامه
اﺳﺘﻔاده ﮔردید .جامعه آماري پﮋوﻫﺶ ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺷﻬر ﺳاري مﻲﺑاﺷد .روش ﻧمﻮﻧهﮔﻴري ،تﺼادفﻲ ﺳاده مﻲﺑاﺷد.
مدل پﮋوﻫﺶ ﺑا اﺳﺘﻔاده از مدل معادﻻت ﺳاﺧﺘاري و ﻧرم افﺰار  AMOSتﺤلﻴﻞ ﺷد .یافﺘهﻫا ﻧﺸان مﻲدﻫد که ﺑازارﮔرایﻲ و
ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري؛ ﺑه ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ مﻨﺘﻬﻲ مﻲﺷﻮد ﺑهﻃﻮریﻜه ایﻦ ﻗاﺑلﻴت ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري
ﺷرکتﻫا تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.

واژگـان کلـیدی :ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ،ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري

 -8ﺑاﺷگاه پﮋوﻫﺸگران جﻮان و ﻧﺨﺒگان ،واﺣد تالﺶ ،داﻧﺸگاه آزاد اﺳالمﻲ ،تالﺶ ،ایران (ﻧﻮیﺴﻨده مﺴئﻮل)
phdalirezadadashi@yahoo.com

 -2ﮔروه مدیریت واﺣد ﺳاري ،داﻧﺸگاه آزاد اﺳالمﻲ ،ایران
 -3ﮔروه مدیدریت،واﺣد رﺷت ،داﻧﺸگاه آزاد اﺳالمﻲ ،رﺷت  ،ایران
 -0ﮔروه مدیریت ،واﺣد ﺳاري،داﻧﺸگاه آزاد اﺳالمﻲ ،ﺳاري ،ایران
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اﻧدیﺸمﻨدان و مﺘﺨﺼﺼان ﺑازاریاﺑﻲ در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ﺳه دﻫه ﺑر ایﻦ ﺑاور ﺑﻮده اﻧد که عملﻜرد کﺴﺐ و کار تﺤت تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ
ﻗرار مﻲ ﮔﻴرد .ﺑازارﮔرایﻲ ﺑه ﺳازمان ﻫا اجازه مﻲ دﻫد ،ﺑراي ﻫماﻫﻨگکردن ﺳازمان ﻫا ﺑا مﺤﻴط عملﻴاتﻲ عمﻮمﻲ ،ﺑه تﻐﻴﻴرات
راﻫﺒردي پاﺳخ دﻫﻨد و عملﻜرد آن ﻫا را تﺤت تاﺛﻴر ﻗرار مﻲدﻫد(تقﻮي فرد و ﻫمﻜاران .)8330 ،مدیران ﺑازاریاﺑﻲ ﺑه فﻨاوري
اﻃالعات روي آوردﻧد تا ﺑا چالﺶ ﺑدﺳت آوردن مﻨاﺑﻊ ﺑازاریاﺑﻲ زماﻧﻲ مﻮاجه ﺷﻮﻧد که اﻧﺘﻈارات ﺑﻴﺸﺘري ﺑراي ایجاد رواﺑط پایدار ﺑا
مﺸﺘریان را ﺑرآورده مﻲ ﺳازﻧد .مطالعات اﺧﻴر ﻧﺸان مﻲ دﻫﻨد که ﺳازمان ﻫا مﻲ تﻮاﻧﻨد جذب و ﺣﻔظ مﺸﺘري را ﺑه وﺳﻴله ادغام
فﻨاوري اﻃالعات در فعالﻴت ﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨد تا درﻧﺘﻴجه تعامالت ﻗﻮي ﺑا مﺸﺘریان ﺧﻮد داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد .ترکﻴﺐ فﻨاوري
اﻃالعات و ﺑازاریاﺑﻲ که از آن ﺑه ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ یاد مﻲ ﺷﻮد ،مجمﻮعه وﺳﻴعﻲ از تﻜﻨﻮلﻮژي ﻫاي تعاملﻲ را درﺑرمﻲ ﮔﻴرد(تریﻨر
و ﻫمﻜاران .)2188 ،ﺷرکت ﻫاي صﻨعﺘﻲ ﻧقﺶ عمده اي در اﻗﺘﺼاد ملﻲ ایﻔا مﻲ کﻨﻨد و ﺑراي ﺑﺴﻴاري از کﺸﻮرﻫاي درﺣال تﻮﺳعه
که در صدد اﺣﻴاي ﺳاﺧﺘار اﻗﺘﺼادي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨد ،ﺑﺴﻴار ﺣائﺰ اﻫمﻴت اﺳت .امروزه ﺷرکت ﻫا ،ﺑه مﻨﻈﻮر مﻮفقﻴت در ﺑازار و افﺰایﺶ
فروش ،ﺑاید ﻧﻮعﻲ اﺳﺘراتﮋي ﺑازاریاﺑﻲ تعﻴﻴﻦ کﻨﻨد تا ﺑﻬﺘر ﺑﺘﻮاﻧﻨد ﻧﺴﺒت ﺑه رﻗﺒا رﺿایت مﺼرف کﻨﻨدﮔان را تامﻴﻦ کﻨﻨد .ﻃراﺣﻲ ایﻦ
ﻧﻮع اﺳﺘراتﮋي ﺑازاریاﺑﻲ ،ملﺰم اﺳﺘﻔاده ﺑﻬﻴﻨه ﻫمه عﻮامﻞ و مﺘﻐﻴرﻫاي آمﻴﺰه ﺑازاریاﺑﻲ اﺳت .در ﺑازار جﻬاﻧﻲ امروزه مﺸﺘریان ﻧﺴﺒت ﺑه
ﮔذﺷﺘه اﻧﺘﻈارات ﺑﻴﺸﺘري دارﻧد و کﺴﺐ رﺿایت آن ﻫا ﻫر روز دﺷﻮارتر مﻲ ﺷﻮد(ﺷﻜرچﻲ زاده اصﻔﻬاﻧﻲ و ﻫمﻜاران.)8333 ،
ﺑا ورود ﺑه عضر ظﻬﻮر ﺳازمان ﻫاي مجازي ،مﻮ ﺿﻮع ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،ﺑه یک ﻧﻴاز اﺳاﺳﻲ ﺑراي امﻜان ﺣرکت و تداوم
تﻮﺳعه در ﻫر ﺳازماﻧﻲ تﺒدیﻞ ﺷده اﺳت .یﻜﻲ از ایﻦ فرصت ﻫا؛ ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ اﺳت .امروزه ﺑﻜارﮔﻴري روش ﻫاي الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ
ﺑازاریاﺑﻲ از عﻮامﻞ کلﻴدي مﻮفقت ﺷرکت ﻫا ﺑه ﺷمار مﻲ رود و ﺑﻨگاه ﻫاي تجاري ﻧاﮔﺰیر ﺑه اﺳﺘﻔاده از روش ﻫاي یاد ﺷده ﺑراي
ﺣﻔظ ﺑقا در مﺤﻴط رﻗاﺑﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨد(دعایﻲ و ﺑﻲ غم .)8330 ،ﺑه ﺧﺼﻮص که امروزه ﺑﻜارﮔﻴري روش ﻫاي الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑازاریاﺑﻲ از
عﻮامﻞ کلﻴدي مﻮفقﻴت ﺷرکت ﻫا ﺑه ﺷمار مﻲ رود و ﺑﻨگاه ﻫاي تجاري ﻧاﮔﺰیر ﺑه اﺳﺘﻔاده از ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،جﻬت ﺣﻔظ ﺑقا در
مﺤﻴط رﻗاﺑﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨد ،مدیران ﺑازاریاﺑﻲ ﺑاید ﺑر اﻧﻮاع مﺨﺘلف مﻨاﺑﻊ ﺑراي ارتﺒاط ﺑرﻗرار کردن در فرایﻨد کﺴﺐ و کارﺷان تمرکﺰ کﻨﻨد.
عالوه ﺑر ایﻦ که ﺳرمایه تﻜﻨﻮلﻮژي مﻨاﺳﺐ مﺘعﻬد ﺑه اﻧجام ایﻦ چﻨﻴﻦ اﻫدافﻲ ﻫﺴﺘﻨد ،مدیران ﻧﻴﺰ ﺑاید فرﻫﻨگ ﻫاي ﺧالﻗاﻧه اي که
فرایﻨدﻫاي جدید را ایجاد مﻲ کﻨد ،ترویج دﻫﻨد(ﺣدادي و الماﺳﻲ فر .)2183 ،ارتﺒاﻃت تﻮﺳعه یافﺘه تر ﺑا مﺸﺘریان مﻲ تﻮاﻧد مﻨجر ﺑه
ﺷﻜﻞ ﮔﻴري مﺸﺘریان وفادار ،ﺣﻔظ و ﻧگﻬداري آن ﻫا و ﻧﻬایﺘا ﺳﻮدآوري ﺷﻮد .ﺑﻨاﺑرایﻦ پرداﺧﺘﻦ ﺑه مﻮﺿﻮع پذیرش مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘري از جمله اولﻮیت ﻫاي ﻫر کﺴﺐ و کار مﺤﺴﻮب مﻲ ﮔردد .ﺑا ظﻬﻮر مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري و ﻗاﺑلﻴت ﻫایﻲ که ایﻦ اﺑﺰار ﺑا
ﺧﻮد ﺑراي ﺷرکت ﻫا ﺑه ارمﻐان آورده اﺳت ،ﺷرکت ﻫاي زیادي در دﻧﻴا ﺑه ﺳمت آن روي آورده اﻧد .ﻫمچﻨﻴﻦ ﺑا تﻜامﻞ مدیریت
ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ،چگﻮﻧگﻲ ﺑﻜارﮔﻴري و اداره کردن آن ﺑه عﻨﻮان مﻬم تریﻦ مﺴئله ﺑراي ﺷرکت ﻫاي تﺒدیﻞ ﺷده اﺳت .لذا ﺷرکت
ﻫاي مﺨﺘلف ﺑاید مﻔﻬﻮم مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري را ﺑه اﻗﺘضاي ﺷرایط ﺣاکم ﺑر صﻨعت ﺧﻮد ﺑررﺳﻲ کﻨﻨد(دﻫقاﻧﻲ ﺳلطاﻧﻲ.)8331 ،
ﺑا ﺷدید ﺷدن رﻗاﺑت در ﺑازارﻫاي و درک اﻫمﻴت ﺣﻔظ مﺸﺘریان ﺑراي ﺳازمان ﻫا و ﻫمﺰمان ﺑا اوج ﮔﻴري ﻧﻬضت مﺸﺘري
مداري ،ﺳازمان ﻫا ﺑه تدریج ﺑه ﺳمت ایجاد و ﺣﻔظ رواﺑط ﺑلﻨدمدت ﺑا مﺸﺘریان ﺳﻮق داده ﺷدﻧد(ﺷﻜرچﻲ زاده اصﻔﻬاﻧﻲ.)8333 ،
وجﻮد رﻗاﺑت ﺑﻴﻦ ﺷرکت ﻫا مﻨجر ﺑه ایﻦ ﺷده اﺳت که ﻫر یک ﺑه دﻧﺒال راه ﻫاي مﺒﺘﻜراﻧه جﻬت ایجاد رواﺑط پایدار ﺑا مﺸﺘري و
افﺰایﺶ عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ﺑاﺷﻨد .یﻜﻲ از ایﻦ راه ﻫا اﺳﺘﻔاده از ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑه
مﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴاﺑﻲ ﺑه مﺰیت ﻫاي رﻗاﺑﺘﻲ ﺣاصﻞ از ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري اﺳت.
ﺣال ایﻦ ﺳﻮال را مﻲ تﻮان مطرح کرد که تاﺛﻴر و جﻬت ﮔﻴري ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و جﻬتﮔﻴري ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ
ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در زمﻴﻨه ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺷﻬر ﺳاري چگﻮﻧه اﺳت؟

 -2مبانی نظری
 -1-2بازارگرایی
تﺤقﻴقات ﺣﻮزه ﺑازارﮔرایﻲ ﺑا مطالعات ﻧارور و اﺳالتر ( )8331و کﻬلﻲ و جاورﺳﻜﻲ ( )8331آغاز ﺷد .اﮔرچه اغلﺐ پﮋوﻫﺸگران
ایﻦ ﺣﻮزه مﻮﺿﻮعﻲ ﺑا معﻨاي ذاتﻲ ﺑازارﮔرایﻲ مﻮافﻖ ﻫﺴﺘﻨد ،ﻫریک از آن ﻫا تعریف مﺘﻔاوتﻲ از ایﻦ مﻔﻬﻮم ارائه کرده اﻧد .ﻫریک از
ایﻦ تعاریف؛ مﻔﻬﻮم ﺑازارﮔرایﻲ را از دیدﮔاﻫﻲ مﺘﻔاوت مﻮرد تﻮجه ﻗرار داده اﺳت.
اصﻮﻻ چﻬار تعریف اصلﻲ تاکﻨﻮن ﺑراي ﺑازارﮔرایﻲ ارائه ﺷده اﺳت:
 -8ﺑازارﮔرایﻲ ،ایجاد اﻃالعات از ﺑازار در کﻞ ﺳازمان درﺑاره ﻧﻴازﻫاي جاري و آیﻨده مﺸﺘریان ،تﻮﺳعه و اﻧﺘقال ایﻦ اﻃالعات و
اﺳﺘعداد در ﺳراﺳر ﺳازمان و پاﺳﺨگﻮیﻲ ﺑه آن در تمام ﺳطﻮح ﺳازمان اﺳت.
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 -2ﺑازارﮔرایﻲ از ﺳه جﺰء رفﺘاري تﺸﻜﻴﻞ ﺷده اﺳت :مﺸﺘري مداري ،رﻗﻴﺐ ﮔرایﻲ و ﻫماﻫﻨگﻲ و تﺒادل اﻃالعات ﺑﻴﻦ واﺣدﻫا
ﻫمراه ﺑا دو ﻧﻮع تﺼمﻴم ﮔﻴري ،تمرکﺰ ﺑر ﺑلﻨدمدت و ﺳﻮدآوري.
 -3ﺑﺰارﮔرایﻲ ﺷامﻞ مجمﻮعه اي از ﺑاورﻫا و اعﺘقادات اﺳت که مﺸﺘریان را در مرکﺰ تﻮجه ﻗرار مﻲ دﻫد تا ﺳﻮدآوري ﺑلﻨدمدت
ﺷرکت را فراﻫم ﺳازد .الﺒﺘه ایﻦ ﺑه معﻨﻲ تﻮجه ﻧﻜردن ﺑه دیگر ذي ﻧﻔعان ماﻧﻨد مالﻜان ،مدیران و کارکﻨان ﻧﻴﺴت.
 -0ﺑازارﮔرایﻲ ﺷامﻞ مﻬارت ﻫاي عالﻲ و ﺑرجﺴﺘه در درک و ارﺿاي ﻧﻴازﻫا و ﺧﻮاﺳﺘه ﻫاي مﺸﺘریان اﺳت.
ﺑازارﮔرایﻲ ،ﻧﻮعﻲ فرﻫﻨگ ﺳازماﻧﻲ اﺳت که ﺑه ﺷﻜلﻲ اﺛرﺑﺨﺶ و کارا رفﺘارﻫاي ﺿروري ﺑا ﻫدف ﺧلﻖ ارزش ﺑرتر را ﺑراي
ﺧریداران ﺧلﻖ مﻲ کﻨد که ﺑه عملﻜرد ﺑرتر ﺑراي کﺴﺐ و کار مﻨجر مﻲ ﺷﻮد .ﺑراﺳاس ایﻦ رویﻜرد فرﻫﻨگﻲ؛ ﺑازارﮔرایﻲ ﺷامﻞ ﺳه
ﺑعد مﺸﺘريﮔرایﻲ ،رﻗﻴﺐ ﮔرایﻲ و ﻫماﻫﻨگﻲ درون وظﻴﻔه اي اﺳت(ﻻجﻮردي و ﻫمﻜاران.)8331 ،
ﺑازارﮔرایﻲ ایجاد ﻫﻮﺷمﻨدي در ﺳراﺳر ﺳازمان در ارتﺒاط ﺑا ﻧﻴازﻫاي فعلﻲ و آتﻲ مﺸﺘري ،ﻧﺸر ﻫﻮﺷمﻨدي در ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫاي
ﺳازمان و پاﺳﺨگﻮیﻲ ﺳراﺳري ﺑه آن ﻫﻮﺷمﻨدي اﺳت(دیﻮاﻧدري و ﻫمﻜاران.)8311 ،
ﺑازارﮔریﻲ یک مﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴار ﮔﺴﺘرده اي اﺳت که تمامﻲ کارکﻨان ﺳازمان را درﺑر مﻲ ﮔﻴرد و تمرکﺰ آن ﺑر مﺤﻴط ﺑازار ﺷامﻞ
مﺸﺘري ،رﻗﺒا و فرایﻨدﻫاي درون ﺳازمان اﺳت .ﻧارور و اﺳالتر ( )8331ﺑازارﮔرایﻲ را یک چﺸم اﻧداز فرﻫﻨگﻲ و آن را ایﻦ ﮔﻮﻧه
تعریف مﻲ کﻨﻨد .فرﻫﻨگ کﺴﺐ و کار اﺳت که ﺑطﻮر مﻮﺛر و کارآمد رفﺘارﻫاي ﻻزم ﺑراي ایجاد ارزش ﺑرتر ﺑراي مﺸﺘریان ایجاد مﻲ
کﻨد(رﺣﻴمﻲ و درویﺸﻲ.)8330 ،
ﺷاپﻴرو ( )8311ﺑازارﮔرایﻲ را مجمﻮعه اي از فرآیﻨدﻫا در جﻬت کﺴﺐ اﻃالعات در مﻮرد عﻮامﻞ اﺛرﮔذار ﺑر رفﺘار ﺧریداران و
تﻮزیﻊ ایﻦ اﻃالعات در ﺑﻴﻦ ﻫمه ي ﺑﺨﺶ ﻫاي ﺳازمان تعریف کرده اﺳت.
ﺑر ﻃﺒﻖ دیدﮔاه ﻫاﻧت و مﻮرﮔان ،ﺑازارﮔرایﻲ ﺷامﻞ جمﻊ آوري مﻨﻈم و ﺳﻴﺴﺘماتﻴک اﻃالعات در مﻮرد مﺸﺘریان و رﻗﺒاي فعلﻲ و
آیﻨده ،تجﺰیه و تﺤلﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘماتﻴک اﻃالعات ﺑا ﻫدف تﻮﺳعه ي داﻧﺶ ﺑازار و اﺳﺘﻔاده ي ﺳﻴﺴﺘماتﻴک ایﻦ داﻧﺶ در جﻬت ﺷﻨاﺳایﻲ
اﺳﺘراتﮋي ﺳازمان ،فﻬم ،ایجاد ،اﻧﺘﺨاب ،اﺳﺘقرار و تﻐﻴﻴر آن مﻲ ﺷﻮد(تقﻮي فرد و ﻫمﻜاران.)8330 ،
ﺑازا ﮔرایﻲ ﺑه تدویﻦ مجمﻮعه اي از فرآیﻨدﻫا و ﻗاﺑلﻴت ﻫا در ﺷرکت کمک مﻲ کﻨد که درک ﻧﻴازﻫا و ﺧﻮاﺳﺘه ﻫاي مﺸﺘري را
ﺑه دﻧﺒال دارد ،ﺑاعث مﻲ ﺷﻮد ﺷرکت ﻫا ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘریان ﺧﻮد را ﺑه ﻃﻮر مﻮﺛرتري مدیریت کﻨﻨد(ﺳﻴف الﻬﻲ.)8331 ،
ﺑازارﮔرایﻲ مﺴﺘلﺰم تمرکﺰ ﺑر مﺸﺘري از ﻃریﻖ رﻫﺒري و مدیریت ﺳازمان ،ایجاد تﻐﻴﻴرات فرﻫﻨگﻲ از ﺑاﻻ ﺑه پایﻴﻦ ،تجدید ﺳاﺧﺘار
ﺳازماﻧﻲ از ﻃریﻖ تﺸﻜﻴﻞ تﻴم ﻫاي مﺘمرکﺰ ﺑر مﺸﺘري و چﻨدوظﻴﻔه اي و ﺑرﻗراري ارتﺒاط دوﻃرفه ﺑا مﺸﺘري اﺳت(رﺿایﻲ صﻮفﻲ و
ﻫمﻜاران.)8338 ،
ﺑازارﮔرایﻲ یﻜﻲ از جﻨﺒه ﻫاي فرﻫﻨگ ﺳازماﻧﻲ اﺳت که در آن کارکﻨان ﺑاﻻتریﻦ ارزش را ﺑه ﺳﻮدآوري ﺑﻨگاه و ﻧگﻬداري
مﺸﺘري از ﻃریﻖ ایجاد ارزش ﺑرتر مﻲ دﻫﻨد .ﺑازارﮔرایﻲ یک ﻧﻮع ﻫﻨجار رفﺘاري اﺳت که در ﺳرتاﺳر ﺳازمان ﮔﺴﺘرش یافﺘه و از
ﻃریﻖ ﻧﻮآوري؛ پاﺳﺨگﻮي ﻧﻴازﻫاي ﺣال و آتﻲ ﺑازار و مﺸﺘري اﺳت(زﻫدي و ﻫمﻜاران.)8338 ،

 -2-2گرایش به فناوری
ارتﺒاط ﺑﻴﻦ تجارت و تﻜﻨﻮلﻮژي دیر زماﻧﻲ اﺳت که وجﻮد داﺷﺘه و ادامه دارد .در واﻗﻊ یک پﻴﺸرفت تﻜﻨﻮلﻮژیﻜﻲ ﺑاعث روﻧﻖ
تجارت ﺷد .مدیران ﺑازاریاﺑﻲ ﺑاید ﺑر اﻧﻮاع مﺨﺘلف مﻨاﺑﻊ ﺑراي ارتﺒاط ﺑرﻗرار کردن در فرایﻨد کﺴﺐ و کارﺷان تمرکﺰ کﻨﻨد .عالوه ﺑر
ایﻦ ،ﺳرمایه تﻜﻨﻮلﻮژي مﻨاﺳﺐ مﺘعﻬد ﺑه اﻧجام ایﻦ چﻨﻴﻦ اﻫدافﻲ ﻫﺴﺘﻨد ،مدیران ﻧﻴﺰ ﺑاید فرﻫﻨگﻫاي ﺧالﻗاﻧهاي که فرایﻨدﻫاي
جدید را ﻧگهمﻲدارد ،ترویج دﻫﻨد(ﺣدادي و الماﺳﻲ فر .)2183 ،ﺷرکتﻫاي فﻨاوري مﺤﻮر ،ﺑه ﺳرمایهﮔذاري ﺑﻴﺸﺘر در تﺤقﻴﻖ و
تﻮﺳعه و تقﻮیت تعﻬدات ﺑه پذیرش تﻜﻨﻮلﻮژي جدید درون ﺳازمان تمایﻞ دارد .ﺑازارﮔرایﻲ و ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ،آزادي و روﺷﻦ
فﻜري ﺑراي ایدهﻫاي جدید را تﺸﻮیﻖ مﻲکﻨﻨد .تﻔاوت کلﻴدي ،در چگﻮﻧگﻲ و مﺤﻞ پﻴدایﺶ ،ایﻦ ایدهﻫاي جدید اﺳت .ﮔرایﺶ ﺑه
فﻨاوري مﻲتﻮاﻧد ﺑه صﻮرت یک فلﺴﻔه از ”فﺸار تﻜﻨﻮلﻮژي” در ﻧﻈر ﮔرفﺘه ﺷﻮد که ﺑراي فﻨاوريﻫايجدید مطلﻮب اﺳت(ﮔاتﻴگﻨﻮن و
ژورب.)8331 ،

 -3-2قابلیت بازاریابی الکترونیک
یﻜﻲ از زیر مجمﻮعهﻫاي تجارت الﻜﺘروﻧﻴک ،ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴک اﺳت .ﺑرﺧﻲ از ﺷرکتﻫا تﻮاﻧﺴﺘهاﻧد ﺑا ﺑﻬره ﮔﻴري از ایﻦ ﺷﻴﻮه
ﻧﻮیﻦ ﺑازاریاﺑﻲ ﻧه تﻨﻬا درآمدﻫاي ﻫﻨگﻔﺘﻲ را ﺑدﺳت آورﻧد ،ﺑلﻜه عرصه رﻗاﺑت را چه در ﺑازارﻫاي داﺧلﻲ و چه در ﺑازارﻫاي ﺧارجﻲ ﺑر
رﻗﻴﺒان ﺧﻮد تﻨگتر ﻧمایﻨد .از آﻧجا که ﺑازار آﻧالیﻦ در ﻃﻮل چﻨد ﺳال ﮔذﺷﺘه ﺑه ﺳرعت رﺷد کرده اﺳت فعالﻴتﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ
الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ تﻮجه زیادي را ﺑه ﺧﻮد جلﺐ کرده اﺳت(چاﻧگ و ﻫمﻜاران.)2113 ،
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اﺳﺘراوس و ﻫمﻜاران( )2111ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ را اﺳﺘﻔاده از فﻨاوري اﻃالعات در فرآیﻨدﻫاي ایجاد ،ﺑرﻗراري ارتﺒاط ،دادن
ارزش ﺑه مﺸﺘریان و مدیریت رواﺑط مﺸﺘري ﺑه روشﻫایﻲ که ﺑراي ﺳازمان و ﺳﻬامداران آن ﺳﻮدمﻨد ﺑاﺷد تعریف مﻲکﻨﻨد.
ﻫمچﻨﻴﻦ پاﺳﻜاد ،ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ را اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت در فعالﻴتﻫاي مرتﺒط ﺑا مﺸﺘري ،اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت در فعالﻴتﻫاي
مرتﺒط ﺑا کاﻧالﻫا و اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت در فعالﻴتﻫاي مرتﺒط ﺑا تﺤقﻴقات ﺑازاریاﺑﻲ تعریف کردﻫاﻧد .واژه ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،ﺑه
تﻮلﻴد ارزش و ﺑه دﺳت آوردن ﺳﻬمﻲ از ﺑازار ،ﺑراي اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت و ﺳایر اﺑﺰار الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،جﻬت اﻧجام کﺴﺐ و کارﻫاي
ایﻨﺘرﻧﺘﻲ اعم از تﺒلﻴﻐات ،فروش کاﻻ ،و ﺧدمات و  ...اﻃالق مﻲﮔردد .ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ چﻬره ﺑازاریاﺑﻲ از ﻃریﻖ مﺸاﻫده فﻨاوري
فعال تﻮاﻧمﻨد ،ﻧقﺸه ﺑرداري و تجرﺑه اﺳت .اکﺜر ﺷرکتﻫا در ﺣال ﺣاﺿر ﺣداﻗﻞ از یﻜﻲ از ﺧدمات تجاري آﻧالیﻦ ﺑراي دﺳﺘرﺳﻲ
عمﻮمﻲ ﺑه اﻃالعات جدید و یا ﺑراي تﺤقﻴﻖ در مﻮرد مﻮﺿﻮعات تﺨﺼﺼﻲتر اﺳﺘﻔاده مﻲکﻨﻨد .ﺑﻨاﺑرایﻦ ،ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﻫمان
اﻫداف ﺑازاریاﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ را ﺑا فﻨاوري ﻧﻮیﻦ و ایﻨﺘرﻧت دﻧﺒال مﻲکﻨد ،که ﺑا اﺳﺘﻔاده از آن مﻲتﻮان عالوه ﺑر ﺑازارﻫاي ملﻲ ﺑه ﺑازارﻫاي
ﺑﻴﻦ المللﻲ دﺳت یافت و ﺑازارﻫاي جﻬاﻧﻲ را در دﺳت ﮔرفت(دعایﻲ و ﺑﻲغم.)8330 ،
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 -4-2عملکرد ارتباط با مشتری
امروزه در فضاي کﺴﺐ و کارﻫا ،مدیران دریافﺘه اﻧد که مﺸﺘریان ﻫﺴﺘه اصلﻲ یک کﺴﺐ و کار ﻫﺴﺘﻨد و مﻮفقﻴت یک ﺷرکت
ﺑه مدیریت کارآمد رواﺑط ﺑا مﺸﺘریاﻧﺶ اﺳﺘﻮار اﺳت .تمام ﺑرﻧامه ﻫاي یک ﺳازمان ﺑر یک ﻫدف اصلﻲ مﺘمرکﺰ اﺳت و آن کﺴﺐ
رﺿایت مﺸﺘریان اﺳت زیرا مﺸﺘریان ﻫر ﺳازمان دلﻴﻞ وجﻮدي آن کﺴﺐ و کار و تداوم و پایداري آن اﺳت .مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘري ﺑه عﻨﻮان یک عﺒارت ﻧﻮیﻦ در اواﺳط دﻫه  8331رواج یافت و در دو دﻫه ﮔذﺷﺘه ﺑه عﻨﻮان یک رویﻜرد کﺴﺐ و کار مﻬم ﺑه
ﻃﻮر ﮔﺴﺘرده اي مﻮرد تﻮجه ﻗرار ﮔرفﺘه اﺳت(دﻫقاﻧﻲ ﺳلطاﻧﻲ.)8331 ،
مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘري ﻃﺒﻖ ﻧﻈر ﺑﻮلدیﻨگ و ﻫمﻜاران ( )2118ﺑدیﻦ صﻮرت ﺑﻴان ﺷده اﺳت :مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘرري ﺑا
اﺳﺘراتﮋي مرتﺒط اﺳت ،از ﻃریﻖ دوﮔاﻧه ایجاد ارزش ،اﺳﺘﻔاده ﻫﻮﺷمﻨد از داده ﻫا و فﻨاوري ،کﺴﺐ داﻧﺶ مﺸﺘري و اﻧﺘﺸار ایﻦ داﻧﺶ
ﺑه ﺷرکاي مﻨاﺳﺐ ،تقﻮیت مﻨاﺳﺐ(در ﺑلﻨدمدت) رواﺑط ﺑا مﺸﺘریان ﺧاص و ﮔروه ﻫاي مﺸﺘریان و ادغام فرایﻨدﻫاي ﺣﻮزه ﻫاي
مﺨﺘلف ﺷررکت و ادغام ﺑﻴﻦ ﺷرکت ﻫاي ﻫمﻜار ،ارزش ایجاد مﻲ کﻨد .ﻫدف از مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘري ،ارتﺒاطﻫاي مﺴﺘقﻴک
ﺑﻬﺘر ﺑا مﺸﺘریان در کاﻧال ﻫاي ارتﺒاﻃﻲ ﺷرکت ﺑا ﺷرکت و ﺷرکت ﺑا فرد اﺳت(ﺣقﻴقﻲ ﻧﺴﺐ و ممﻴﺰي.)8338 ،
ﻫدف از مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘري ،ﺷﻨاﺳایﻲ ،ﻧگﻬداري و ﺧﺸﻨﻮد کردن مﺸﺘري ﺑا روش ﻫاي صﺤﻴح و تﺸﻮیﻖ آن ﻫا ﺑه
اﺳﺘﻔاده مجدد اﺳت(ﺣقﻴقﻲ ﻧﺴﺐ و ممﻴﺰي .)8338 ،مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري یک اﺳﺘراتﮋي کلﻲ و یک فرﻫﻨگ تجاري پایدار اﺳت
که ﻫدف آن ﻃﺒﻖ ﺑﻨدي مﺸﺘریان مﻨاﺳﺐ و مدیریت آن ﻫا ﺑه مﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨه ﺳازي ارزش مﺸﺘري در درازمدت و ﺑﻬره ﮔﻴري ﺷرکت
از آن مﻲ ﺑاﺷد .مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري یک ﺳﻴﺴﺘم اﻃالعاتﻲ اﺳت که اﻃالعات مرﺑﻮط ﺑه تعامالت مﺸﺘریان ﺑا ﺳازمان را جمﻊ
آوري مﻲ کﻨد و ﺑه کارکﻨان ﺳازمان ایﻦ امﻜان را مﻲ دﻫد که ﺑه ﻃﻮر پﻴﻮﺳﺘه ﺑه تمامﻲ اﻃالعات در ﺧﺼﻮص مﺸﺘریان ماﻧﻨد فروش
ﻫاي ﮔذﺷﺘه و ﺣال ،ﺳاﺑقه ﺧدمات ارائه ﺷده ،ﺷﻜایات مﺸﺘریان و  ...دﺳﺘرﺳﻲ داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد .مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري فرایﻨد
ﺷﻨاﺳایﻲ ،اﻧﺘﺨاب ،اکﺘﺴاب ،تﻮﺳعه و ﺣﻔظ مﺸﺘریان ﺳﻮدمﻨد اﺳت .ﺳﻴﺴﺘم مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ﺑﺨﺸﻲ ازاﺳﺘراتﮋي یک
ﺳازمان جﻬت ﺷﻨاﺳایﻲ مﺸﺘریان ،راﺿﻲ ﻧگه داﺷﺘﻦ آن ﻫا و تﺒدیﻞ آن ﻫا ﺑه مﺸﺘري دائمﻲ مﻲ ﺑاﺷد که ﺑا ﺑﻬره ﮔﻴري از آن؛
ارتﺒاط مﺸﺘریان ﺑا ﺳازمان و ﻧﻴازمﻨدي ﻫاي آن ﻫا مﻮرد ﺑررﺳﻲ و تجﺰیه و تﺤلﻴﻞ اصﻮلﻲ ﻗرار مﻲ ﮔﻴرد .در واﻗﻊ مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘریان یک راﻫﺒرد تجاري ﺑر اي کﻞ ﺳازمان اﺳت که ﺳازمان را در دﺳﺘﻴاﺑﻲ ﺑه اﻫداف ﺑازاریاﺑﻲ ارتﺒاﻃات و مﺸﺘري مداري یاري
مﻲ کﻨد(دﻫقاﻧﻲ ﺳلطاﻧﻲ .)8331 ،در تعریف دیگري آمده اﺳت که اﺳاس مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ،فلﺴﻔه ﺑازاریاﺑﻲ ارتﺒاﻃﻲ و
تدویﻦ اﻫداف و اﺳﺘراتﮋي ﻫا ﺑر مﺒﻨاي آن اﺳت .مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ﺑه معﻨﻲ کار ﺑراي اداره کردن ارتﺒاﻃات مﺸﺘري در یک
مقﻴاس ﺑﺰرگ ﺑه ﻫمراه ﺳﻮدآوري ﺑلﻨد مدت و ماﻧدﮔاري در ذﻫﻦ مﺸﺘري اﺳت(ﮔامﺴﻮن.)2110 ،

 -3پیشینه تحقیقاتی
وﺣدتﻲ و ﻫمﻜاران ( )8333در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان " ﺑررﺳﻲ مﻴﺰان ﺑازارﮔرایﻲ در مراکﺰ آمﻮزﺷﻲ و درماﻧﻲ ﻗﺰویﻦ :کارﺑرد
الگﻮي ﺳه وجﻬﻲ تﺤلﻴﻞ ﺑازار " ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدیﻨد که ﺑﻴمارﺳﺘان ﻫا از ﻧﻈر ﺑازارﮔرایﻲ ،مﺸﺘري ﮔرایﻲ و تﻮجه ﺑه رﻗﻴﺐ ﺑه ترتﻴﺐ
در وﺿعﻴت مﺘﻮﺳط ،ﺑاﻻتر و کمﺘر از مﺘﻮﺳط ﻫﺴﺘﻨد .ﺑراي ﺑدﺳت آوردن ﺑازار ﺧدمات پرﺳﻮد ،ﺑﻴمارﺳﺘان ﻫا ﺑاید ﺑرﻧامه راﻫﺒردي
درمقاﺑﻞ رﻗﺒا پﻴاده و وﻃایف کارکﻨان را در جﻬت تقﻮیت ﺑازارﮔرایﻲ ﻫدایت کﻨﻨد.
ﺷریﻔﻲ و یﺰداﻧﻲ ( )8331در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان " تاﺛﻴر ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ ایﻨﺘرﻧﺘﻲ ﺑر تﻮﺳعه ﺑازارﻫاي ﺑﻴﻦ المللﻲ ﺷرکت
ﻫاي صادراتﻲ " ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که مﺘﻐﻴر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ ایﻨﺘرﻧﺘﻲ ﺑر در دﺳﺘرس ﺑﻮدن اﻃالعات و ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺷﺒﻜه ﺑﻴﻦ
المللﻲ تأﺛﻴر مﺜﺒت و معﻨاداري دارد .ﻫمچﻨﻴﻦ ﻧﺘایج ،تأﺛﻴر جﻬت ﮔﻴري اﺳﺘراتﮋیک ﺑﻴﻦ المللﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازار ﺑﻴﻦ المللﻲ و تأﺛﻴر
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ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازار ﺑﻴﻦ المللﻲ ﺑر رﺷد راﻫﺒردﻫاي تﻮﺳعه اي ﺑازار ﺑﻴﻦ المللﻲ را تأیﻴد مﻲ کﻨد .ﺑاایﻦ ﺣال تأﺛﻴر در دﺳﺘرس ﺑﻮدن
اﻃالعات ﺑر جﻬتﮔﻴري اﺳﺘراتﮋیک ﺑﻴﻦ الملﻞ و ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ ایﻨﺘرﻧﺘﻲ ﺑر جﻬت ﮔﻴري اﺳﺘراتﮋیک ﺑﻴﻦ الملﻞ مﺜﺒت و معﻨادار
ﮔﺰارش ﻧﺸد.
ﻃریقﻲ و ﻫمﻜاران ( )8331در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان " ﺷﻨاﺳایﻲ عﻮامﻞ مﻮﺛر ﺑر تﻮﺳعه ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ورزش
ﺣرفه اي ایران " ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که ﺑه ترتﻴﺐ اولﻮیت ﺑﻨدي معﻨﻲ داري عﻮامﻞ مدیریﺘﻲ ،مدیریت داﻧﺶ ،مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘري ،اﺳﺘراتﮋي ﻫا ،عﻮامﻞ مﺤﻴطﻲ و رﻗاﺑﺘﻲ ،ویﮋﮔﻲ ﻫاي وﺑﺴایت ،فرﻫﻨگ ﺳازماﻧﻲ ،مدیریت زﻧجﻴره تامﻴﻦ ،فاکﺘﻮرﻫاي ﺑرﻧد و
مﻨاﺑﻊ مﺘﻐﻴرﻫایﻲ ﻫﺴﺘﻨد که ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ورزش ﺣرفه اي ایران اﺛرﮔذار مﻲ ﺑاﺷﻨد.
داداﺷﻲ و ﻫمﻜاران ( )8331در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان " تعﻴﻴﻦ اﺛرﮔذاري مدیریت اﺑعاد ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد ﺷرکت ﻫاي
صﻨایﻊ غذایﻲ مﺤﺼﻮﻻت ارﮔاﻧﻴک در ایران ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که ارتﺒاط معﻨاداري ﺑﻴﻦ عﻮامﻞ مﺤﻴط دروﻧﻲ و ﺑﻴروﻧﻲ و ﺑازارﮔرایﻲ
وجﻮد دارد .از ﻃرفﻲ ،ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒت و معﻨاداري ﺑر عملﻜد ﺑﻨگاه ﻫاي تﻮلﻴدکﻨﻨده مﺤﺼﻮﻻت ارﮔاﻧﻴک دارد .ﻫمچﻨﻴﻦ،
ﺑازارﮔرایﻲ ﺑه عﻨﻮان مﺘﻐﻴر مﻴاﻧجﻲ ﻧقﺶ مﺜﺒت و معﻨاداري در مﻴان عﻮامﻞ درون ﺳازماﻧﻲ و عملﻜرد ﺑﻨگاه ﻫا ایﻔاء مﻲ کﻨد.
تقﻮي فرد و ﻫمﻜاران ( )8330در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان " ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد تجاري(مطالعه مﻮردي :ﺷرکت
ﻫاي تﻮلﻴدي پذیرفﺘه ﺷده در ﺑﻮرس اوراق و ﺑﻬادار تﻬران) " ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد تجاري ﺷرکت ﻫاي
تﻮلﻴدي پذیرفﺘه ﺷده در ﺑﻮرس اوراق و ﺑﻬادار تﻬران تاﺛﻴر دارد.
رﺿایﻲ دولت آﺑادي و ﺧائف الﻬﻲ ( )8318در مطالعه اي ﺑا عﻨﻮان " مدلﻲ ﺑراي تعﻴﻴﻦ مﻴﺰان تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد کﺴﺐ
و کار ﺑا تﻮجه ﺑه ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ در صﻨایﻊ ﺷﻴمﻴایﻲ " پرداﺧﺘه اﻧد .ﻧﺘایج تﺤقﻴﻖ ﻧﺸان مﻲ دﻫد که ﻧﺘایج پﮋوﻫﺶ ﻧﺸان
مﻲ دﻫد که عملﻜرد کﺴﺐ و کار در فضاي رﻗاﺑﺘﻲ کﻨﻮﻧﻲ تﺤت تأﺛﻴر یﻜپارچگﻲ ﺑازارﮔرایﻲ و ﻗاﺑلﻴﺘﻬاي ﺑازاریاﺑﻲ ﻗرار دارد.
ﻫﻴم و پﻨگ ( )2181در مطالعهاي ﺑا عﻨﻮان ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر فﻨاوري اﻃالعات ﺑر ﺳاﺧﺘار و عملﻜرد ﺑا مطالعه  231ﺷرکت تﻮلﻴدي ﺑه
ایﻦ ﻧﺘﻴجه رﺳﻴدﻧد که اﺳﺘﻔاده از فﻨاوري اﻃالعات ﻧه تﻨﻬا ﺑر ﺳاﺧﺘار ﺷرکت ﺑلﻜه ﺑر فعالﻴتﻫا و درﻧﺘﻴجه ﺑر عملﻜرد ﺷرکت ﻧﻴﺰ تاﺛﻴر
ﻗاﺑﻞ مالﺣﻈهاي دارد.
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 -4فرضیه های پژوهش
فرﺿیه  )1بازارﮔرایی بر ﻗابلیت بازاریابی الﻜتروﻧیﻜی در شرکتهای ﺻنعتی ساری تاﺛیر مﺜﺒتی دارد.
فرﺿیه )٢ﮔرایﺶ به فناوری بر ﻗابلیت بازاریابی الﻜتروﻧیﻜی در شرکتهای ﺻنعتی ساری تاﺛیر مﺜﺒتی دارد.
فرﺿیه  )3ﻗابلیت بازاریابی الﻜتروﻧیﻜی بر عملﻜرد ارتﺒاط با مﺸتری در شرکتهای ﺻنعتی ساری تاﺛیر مﺜﺒتی دارد.
فرﺿیه  )0بازارﮔرایی بر عملﻜرد ارتﺒاط با مﺸتری در شرکتهای ﺻنعتی ساری تاﺛیر مﺜﺒتی دارد.
فرﺿیه )5ﮔرایﺶ به فناوری بر عملﻜرد ارتﺒاط با مﺸتری در شرکتهای ﺻنعتی ساری تاﺛیر مﺜﺒتی دارد.

 -5روش تحقیق
روشتﺤقﻴﻖ پﻴمایﺸﻲ و از ﻧﻮع کارﺑردي اﺳت .ﺷرکت ﻫاي صﻨعﺘﻲ واﻗﻊ در ﺷﻬر ﺳاري که ﺑا تﻮجه ﺑه آمار ﺳازمان صﻨایﻊ و
معادن اﺳﺘان جمعا  132ﺷرکت در ﺑﺨﺶﻫاي صﻨایﻊ غذایﻲ و آﺷامﻴدﻧﻲ ،ﺷﻴمﻴایﻲ ،ﺑرق و الﻜﺘروﻧﻴک ،ﻻﺳﺘﻴک و پالﺳﺘﻴک ﺑﻮد که
جامعه تﺤقﻴﻖ ﺣاﺿر را ﺷﻜﻞ دادﻧد .ﺑا تﻮجه ﺑه ایﻨﻜه آﮔاهتریﻦ افراد ﻧﺴﺒت ﺑه ﺷرکت مدیران ارﺷد مﻲﺑاﺷﻨد لذا جامعه مﻮرد ﺑررﺳﻲ
ایﻦ پﮋوﻫﺶ کارﺷﻨاﺳان ارﺷد و مدیران تجاري -ﺑازاریاﺑﻲ و فروش و اعضاي ﻫﻴئت مدیره ایﻦ ﺷرکتﻫا ﻗرار داده ﺷدﻧد.
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ﺑا تﻮجه ﺑه ایﻨﻜه تعداد دﻗﻴﻖ ایﻦ ﺷرکت ﻫا ﺑراﺳاس لﻴﺴت اﺧذ ﺷده از اداره کﻞ صﻨایﻊ و معادن مﻮجﻮد اﺳت لذا از ﺷﻴﻮه ﻧمﻮﻧه
ﮔﻴري تﺼادفﻲ ﺳاده اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت .ﺣجم ﻧمﻮﻧه ﺑا تﻮجه ﺑه فرمﻮل کﻮکران 281 ،ﻧﻔر در جامعه آماري مﺤاﺳﺒه ﮔردید .ﺑه مﻨﻈﻮر
افﺰایﺶ ﺿریﺐ اﻃمﻴﻨان 218 ،پرﺳﺸﻨامه در ﺑﻴﻦ افراد جامعه پﺨﺶ ﺷد .از پرﺳﺸﻨامه ﻫاي ﺑرﮔﺸت داده ﺷده ،اﻃالعات 211
پرﺳﺸﻨامه ﻗاﺑﻞ اﺳﺘﻔاده ﺑﻮد و مﻮرد تجﺰیه و تﺤلﻴﻞ ﻗرار ﮔرفت.
ﺑراي ﮔردآوري دادهﻫا در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،از دو روش کﺘاﺑﺨاﻧهاي و مﻴداﻧﻲ اﺳﺘﻔاده ﺷد .در روش کﺘاﺑﺨاﻧهاي ﺑراي جمﻊ آوري
اﻃالعات مرﺑﻮط ﺑه ادﺑﻴات مﻮﺿﻮع و پﻴﺸﻴﻨه پﮋوﻫﺶ از کﺘابﻫا ،پایانﻧامهﻫا ،مقاﻻت اﻧگلﻴﺴﻲ و فارﺳﻲ و پایگاهﻫاي اﻃالعاتﻲ
اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت .در روش مﻴداﻧﻲ ﺑراي جمﻊ آوري دادهﻫاي آماري از پرﺳﺸﻨامه اﺳﺘﻔاده ﮔردید مدل پﮋوﻫﺶ ﺑا اﺳﺘﻔاده از مدل
معادﻻت ﺳاﺧﺘاري تﺤلﻴﻞ ﺷد.

 -6یافته ها
 -1-6آمارهاى استنباﻃی
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ﺑﺮرﺳﻲ نﺮﻣال ﺑﻮدن داده ﻫاى ﭘﮋوﻫﺶ :ﺑه مﻨﻈﻮر ﺑررﺳﻲ ﻧرمال ﺑﻮدن دادهﻫاي پﮋوﻫﺶ از آزمﻮن کﻮلمﻮﮔروف-اﺳمﻴرﻧﻮف
اﺳﺘﻔاده ﺷد تا از ﻧرمال ﺑﻮدن دادهﻫا اﻃمﻴﻨان ﺣاصﻞ ﮔردد.
ﻫﻨگام ﺑررﺳﻲ ﻧرمال ﺑﻮدن دادهﻫا ما فرض صﻔر مﺒﺘﻨﻲ ﺑر ایﻨﻜه تﻮزیﻊ دادهﻫا ﻧرمال اﺳت را در ﺳطح ﺧطاي  8درصد آزمﻮن
ﻧمﻮدیم .ﺑﻨاﺑرایﻦ اﮔر آماره آزمﻮن ﺑﺰرﮔﺘر مﺴاوي  1/18ﺑدﺳت آید ،در ایﻦ صﻮرت دلﻴلﻲ ﺑراي رد فرض صﻔر مﺒﺘﻨﻲ ﺑر ایﻨﻜه داده
ﻧرمال اﺳت ،وجﻮد ﻧﺨﻮاﻫد داﺷت.
 :H0تﻮزیﻊ دادهﻫاي مرﺑﻮط ﺑه ﻫر یک از مﺘﻐﻴرﻫا ﻧرمال اﺳت.
 :H1تﻮزیﻊ دادهﻫاي مرﺑﻮط ﺑه ﻫر یک از مﺘﻐﻴرﻫا ﻧرمال ﻧﻴﺴت.
در ﻧرم افﺰار آماري آزمﻮن کﻮلمﻮﮔروف -اﺳمﻴرﻧﻮف اجرا ﺷد .در ﻫمه مﺘﻐﻴرﻫا که داده ﻫا از آنﻫا جمﻊ آوري ﺷد آماره آزمﻮن
ﺑﺰرﮔﺘر از  1/18ﺑﻮده و لذا فرض صﻔر تائﻴد مﻲﺷﻮد .ﺑه ﺑﻴان دیگر ،دادهﻫا از ﻧﻮع ﻧرمال ﺑﻮده اﺳت ..جﺰئﻴات ﺑﻴﺸﺘر در جدول( )8آمده
اﺳت.
مﺘﻐﻴر
ﺑازارﮔرایﻲ
ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري
ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ
عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري

ﺟدول( )1نﺘاﻳﺞ آزﻣﻮن نﺮﻣال ﺑﻮدن ﻣﺘﻐیﺮﻫا
ﺳطح معﻨﻲ داري
مقدار آزمﻮن (کﻮلمﻮﮔروف -اﺳمﻴرﻧﻮف)
1/813
1/121
1/113
8/823
1/180
1/318
1/218
8/110

ﻧﺘﻴجه فرﺿﻴه
ﻧرمال
ﻧرمال
ﻧرمال
ﻧرمال

 -2-6آزمون تاﺋید ساﺧتار عاملی مدل مفﻬومی پژوهش
جﻬت ارزیاﺑﻲ مدل آزمﻮن ﺷده از ﺷاﺧﺺﻫاي مرتﺒط اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت .ﺑطﻮر کلﻲ ﺑراي ارزیاﺑﻲ مدل تﺤلﻴﻞ عاملﻲ تائﻴدي
چﻨدیﻦ مﺸﺨﺼه ﺑرازﻧدﮔﻲ وجﻮد دارد .در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑراي ارزیاﺑﻲ مدل تﺤلﻴﻞ عاملﻲ تائﻴدي مرتﺒه اول از ﺷاﺧﺺﻫاي مﻴاﻧگﻴﻦ
مجذور پﺲماﻧدﻫا ،ﺷاﺧﺺ ﻧرمﺷده ﺑرازﻧدﮔﻲ ،ﺷاﺧﺺ ﻧرمﻧﺸده ﺑرازﻧدﮔﻲ ،ﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ فﺰایﻨده ،ﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ تطﺒﻴقﻲ و
ﺷاﺧﺺ ﺑﺴﻴار مﻬم ریﺸه دوم ﺑرآورد واریاﻧﺲ ﺧطاي تقریﺐ اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت.
ﻣیانگیﻦ ﻣﺠﺬور ﭘﺲﻣاندﻫا :از معﻴار مﻴاﻧگﻴﻦ اﺧﺘالف ﺑﻴﻦ دادهﻫا و ماتریﺲ کﻮاریاﻧﺲ -واریاﻧﺲ ﺑاز تﻮلﻴد ﺷده ﺑه عﻨﻮان
ﺷاﺧﺼﻲ جﻬت ارزیاﺑﻲ مدل تﺤلﻴﻞ عاملﻲ درجه یک(مﺘﻐﻴرﻫاي اصلﻲ تﺤقﻴﻖ ﺷامﻞ :ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ،ﻗاﺑلﻴتﻫاي
ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري) اﺳﺘﻔاده کرد .ایﻦ ﺷاﺧﺺ ﻫﻨگامﻲ که مﻴاﻧگﻴﻦ ماتریﺲ واریاﻧﺲ -کﻮاریاﻧﺲ دادهﻫا
ﺷﻨاﺧﺘهﺷده ﺑاﺷد؛ ﺷاﺧﺺ ﺑا ارزﺷﻲ اﺳت.
ایﻦ مقدار ﻫر چقدر که کﻮچﻜﺘر ﺑاﺷد(زیر  1/18ﺑﺴﻴار عالﻲ و زیر  1/8مﻨاﺳﺐ و ﺑاﻻي  1/8ﻧامﻨاﺳﺐ اﺳت) ﺑﻬﺘر اﺳت .در
جدول ( ،)2مقدار مﻴاﻧگﻴﻦ مجذور پﺲ ماﻧدﻫا مقدار  1/11اﺳت .ایﻦ مقدار ﻧﺸان مﻲدﻫد که ﺑرازش مدل پﻴﺸﻨﻬادي تﺤقﻴﻖ ﺑا
اﺳﺘﻔاده از ایﻦ ﺷاﺧﺺ مﻨاﺳﺐ و کامالً ﻗاﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳت .ﺑراي ﺑررﺳﻲ ایﻨﻜه یک مدل ﺑه ﺧﺼﻮص در مقایﺴه ﺑا ﺳایر مدلﻫاي
ممﻜﻦ ،از لﺤاظ تﺒﻴﻴﻦ مجمﻮعهاي از دادهﻫاي مﺸاﻫده ﺷده تا چه ﺣد ﺧﻮب عمﻞ مﻲکﻨد از مقادیر ﺷاﺧﺺ ﻧرمﺷده
ﺑرازﻧدﮔﻲ) ،(NFIﺷاﺧﺺ ﻧرمﻧﺸده ﺑرازﻧدﮔﻲ) ،(NNFIﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ فﺰایﻨده) (IFIو ﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ تطﺒﻴقﻲ) (CFIاﺳﺘﻔاده
ﺷده اﺳت .مقدار ﻗاﺑﻞ ﻗﺒﻮل ایﻦ اﺳﺘﻔاده از ایﻦ ﺳه ﺷاﺧﺺ  1/3و ﺑاﻻتر مﻲ ﺑاﺷد .مقادیر ﺑاﻻي  1/3ایﻦ ﺷاﺧﺺﻫا ﺣاکﻲ از ﺑرازش
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ﺑﺴﻴار مﻨاﺳﺐ مدل ﻃراﺣﻲ ﺷده در مقایﺴه ﺑا ﺳایر مدلﻫاي ممﻜﻨه اﺳت(ﻫﻮمﻦ .)8310 ،ﻫماﻧگﻮﻧه که در جدول زیر مﺸاﻫده
مﻲﺷﻮد ،مﻲتﻮان ﮔﻔت که مدل پﻴﺸﻨﻬادي تﺤقﻴﻖ در مقایﺴه ﺑا ﺳایر مدلﻫاي ممﻜﻨه ﺑرازش مﻨاﺳﺒﻲ یافﺘه اﺳت.
ﺟدول( ،)2ﺷاﺧﺺ ﻫای ﺑﺮازندگﻲ ﻣدل ﺗﺤلیﻞ ﻋاﻣلﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول((N=2٦1

شاﺧﺺ

مﻘدار ﻗابﻞ ﻗﺒول

مﻘدار ﮔﺰارش شده

میاﻧﮕین مﺠﺬور پﺲماﻧدها )(RMR

زیر 4/43

4/43

شاﺧﺺ ﻧرمشده برازﻧدﮔی )(NFI

4/3

4/33

شاﺧﺺ ﻧرمﻧﺸده برازﻧدﮔی )(NNFI

4/3

4/35

شاﺧﺺ برازﻧدﮔی فﺰاینده )(IFI

4/3

4/33

شاﺧﺺ برازﻧدﮔی تطﺒیﻘی )(CFI

4/3

4/33

ریﺸه دوم برآورد واریاﻧﺲ ﺧطای تﻘریﺐ)(RMSEA

کمتر از 4/1

4/43

 -3-6بررسی و آزمون فرضیه هاى تحقیق با استفاده از تجﺰیه و تحلیﻞ مﺴیر
ﺟدول( )2آزﻣﻮن ﻓﺮﺿیﻪﻫای ﭘیﺸﻨﻬادی ﺗﺤﻘیﻖ ﺑا اﺳﺘﻔاده از آﻣاره t

1

بازارﮔرایی بر ﻗابلیت بازاریابی الﻜتروﻧیﻜی در شرکتهای ﺻنعتیساری تاﺛیر
مﺜﺒتی دارد.

4/33

0/30

تائید

٢

ﮔرایﺶ به فناوری بر ﻗابلیت بازاریابی الﻜتروﻧیﻜی در شرکتهای ﺻنعتیساری
تاﺛیر مﺜﺒتی دارد.

4/35

3/53

تائید

3

ﻗابلیت بازاریابی الﻜتروﻧیﻜی بر عملﻜرد ارتﺒاط با مﺸتری در شرکتهای
ﺻنعتیساری تاﺛیر مﺜﺒتی دارد.

4/33

0/33

تائید

0

بازارﮔرایی بر عملﻜرد ارتﺒاط با مﺸتری در شرکتهای ﺻنعتیساری تاﺛیر
مﺜﺒتی دارد.

4/33

3/0٢

تائید

5

ﮔرایﺶ به فناوری بر عملﻜرد ارتﺒاط با مﺸتری در شرکتهای ﺻنعتیساری
تاﺛیر مﺜﺒتی دارد.

4/33

٢/30

تائید
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شماره

فرﺿیه

ﺿریﺐ اﺛر

آماره t

ﻧتیﺠه

 -7نتیجهگیری
جدول( )3که ﺑه ﺑررﺳﻲ فرﺿﻴهﻫاي مطرح ﺷده در تﺤقﻴﻖ ﺑا اﺳﺘﻔاده از آزمﻮن  tمﻲپردازد؛ تﻮجه کﻨﻴد .در تجﺰیه و تﺤلﻴﻞ مﺴﻴر
ﺑراي آزمﻮن فرﺿﻴهﻫاي پﮋوﻫﺶ از مقدار  ،tاﺳﺘﻔاده مﻲ ﺷﻮد .مقدار ﻗاﺑﻞ ﻗﺒﻮل جﻬت پذیرفﺘﻦ یک فرﺿﻴه و رد فرض صﻔر مقدار
 8/31و ﺑﻴﺸﺘر از  8/31ﺑراي  tاﺳت(ﻫﻮمﻦ .)8310 ،ﺑﻨاﺑرایﻦ ﻫریک از فرﺿﻴهﻫاي پﮋوﻫﺶ که مقدار  tآن عدد  8/31و یا ﺑﻴﺸﺘر از
آن ﺑﻮد فرﺿﻴه پﻴﺸﻨﻬادي ﻗﺒﻮل و فرض صﻔر رد مﻲﺷﻮد.
ﻫمانﮔﻮﻧه که در جدول ﺷماره( )3آمده اﺳت:
فرﺿﻴه  :8ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارد .تاﺛﻴر مﺜﺒت ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘرﻧﻴﻜﻲ ﺑا
مقدار  ،)0/30( tﺑﻴﺸﺘر از  8/31و معﻨﻲ دار اﺳت .یعﻨﻲ؛ ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارد .ﺑه عﺒارت دیگر؛
فرض اول تﺤقﻴﻖ پذیرفﺘه ﺷده و فرض صﻔر رد ﺷد.
فرﺿﻴه  :2ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که :ﮔرایﺶ ﺑه
فﻨاوري ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜروﻧﻴﻜﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .در جدول( )3مقدار  ،)3/81( tﺑﻴﺸﺘر از  8/31و معﻨﻲ دار اﺳت .ﺑه عﺒارت
دیگر تاﺛﻴر مﺜﺒت ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ از ﻧﻈر آماري معﻨﻲ دار اﺳت و در ﻧﻬایت ایﻨﻜه فرﺿﻴه دو تﺤقﻴﻖ
پذیرفﺘه و فرض صﻔر آن رد مﻲﺷﻮد.
فرﺿﻴه  :3ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط مﺸﺘري دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که ﻗاﺑلﻴت
ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .مقدار  tمرتﺒط ﺑا ایﻦ فرض ﻫمانﮔﻮﻧه که در جدول( )3ﻧﻴﺰ
مﺸﺨﺺ اﺳت ﺑراﺑر ﺑا مقدار  0/31مﻲﺑاﺷد .یعﻨﻲ ایﻨﻜه ایﻦ راﺑطه از ﻧﻈر آماري معﻨﻲدار و ﺑا اعﺘﺒار اﺳت .ﺑﻨاﺑرایﻦ فرض ﺳﻮم
پﮋوﻫﺶ یعﻨﻲ ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط مﺸﺘري دارد ،تائﻴد ﺷده و فرض صﻔر آن رد ﺷد.
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فرﺿﻴه  :0ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط
ﺑا مﺸﺘري تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .مقدار  tمرتﺒط ﺑا ایﻦ فرض مقدار  1/02مﻲﺑاﺷد .پﺲ مﻲتﻮان اﺳﺘﻨﺒاط ﻧمﻮد که فرض چﻬارم پﮋوﻫﺶ؛
ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد و تائﻴد ﺷد.
فرﺿﻴه  :8ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري
ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .ﺑا تﻮجه ﺑه مقدار  tمرتﺒط ( )2/10ﻧﺘﻴجه مﻲتﻮان ﮔرفت که ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر
مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد .پﺲ فرض پﻨجم پﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ پذیرفﺘه و فرض صﻔر رد ﺷد.
ﻧﺘایج ﻧﺸان داد راﺑطه ﺑﻴﻦ ﺑازارﮔرایﻲ و عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ﻗﻮيتریﻦ راﺑطه را ﺑﻴﻦ مﺘﻐﻴرﻫاي مطرح ﺷده در ایﻦ پﮋوﻫﺶ
دارد و پﺲ از آن تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر روي ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴک مطرح مﻲ ﺷﻮد .ﺑه ﻃﻮر کلﻲ مﻲ تﻮان اﺳﺘﻨﺒاط کرد که تﻮجه
ﺑه مﺘﻐﻴرﻫاي تﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨده ﺑازارﮔرایﻲ مﻲ تﻮاﻧد در رﺳﻴدن ﺑه اﻫداف پﮋوﻫﺶ کمک ﺷایاﻧﻲ ﻧماید .ﻫمچﻨﻴﻦ تاﺛﻴر مﺘﻐﻴر ﻗاﺑلﻴت
ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ،ﺿعﻴفتریﻦ راﺑطه معﻨﻲ دار در ایﻦ پﮋوﻫﺶ اﺳت.
ﺑاتﻮجه ﺑه فرﺿﻴه اول ،پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد مدیران ﺑراي اتﺨاذ ﺳﻴاﺳتﻫاي رﻗاﺑﺘﻲ ﺳازمان ،از روشﻫاي ﻧﻮیﻦ ﺑازاریاﺑﻲ که در
فضاي الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ صﻮرت مﻲپذیرد و امﻜان ﺳﻔارش ﺳازي مﺘﻨاﺳﺐ ﺑا ﻧﻴاز مﺸﺘریان را فراﻫم مﻲﺳازد ،اﺳﺘﻔاده کﻨﻨد .ﺑازارﮔرایﻲ
مﻨﺒﻊ اﺳاﺳﻲ ﺑراي کﺴﺐ مﺰیت رﻗاﺑﺘﻲ پایدار ﺑراي ﺷرکتﻫا مﻲﺑاﺷد و ﻗاﺑلﻴتﻫاي درک ﺑازار و ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري را ﺑراي آن فراﻫم
مﻲکﻨد.
ﺷرکتﻫاي ایراﻧﻲ ﺑراي اﻧجام ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ از ﻃرق مﺨﺘلف ﻫمچﻮن ایمﻴﻞ مارکﺘﻴﻨگ ،ﻧرم افﺰارﻫاي  CRMو
ﺑﺨﺼﻮص ایجاد وب ﺳایت و مﺸاﻫده فعالﻴتﻫاي ﺷرکت ،رویﻜرد جدیدي اتﺨاذ کرده اﻧد که فعالﻴتﻫاي آمﻴﺰه ﺑازاریاﺑﻲ ﺷرکت را
تقﻮیت مﻲﻧماید .در ﺣالﻲکه مدیران ﺑا مﻔﻬﻮم ﺑازارﮔرایﻲ و تاﺛﻴر مﺜﺒت آن روي پﻴامدﻫایﻲ مﺜﻞ مﻮفقﻴت مﺤﺼﻮﻻت جدید آﺷﻨا
ﻫﺴﺘﻨد ،ایﻦ تﺤقﻴﻖ ﻫمچﻨﻴﻦ روي ایﻦ ﻧﻜﺘه تاکﻴد مﻲکﻨد که چگﻮﻧه مﻲتﻮان رﺿایت مﺸﺘري و عملﻜرد را از ﻃریﻖ تعامالت داراي
فﻨاوري اﻃالعات افﺰایﺶ داد .ایﻦ امر ﻧﺸان مﻲدﻫد که مدیران ﻧه تﻨﻬا ﻧﻴاز دارﻧد که از ﻧﻴازﻫاي اولﻴه مرﺑﻮط ﺑه مﺤﺼﻮل مﺸﺘري
آﮔاه ﺑاﺷﻨد ﺑلﻜه ﻧﻴازمﻨدﻧد که در مﻮرد ایﻨﻜه چگﻮﻧه مﺸﺘریان آن ﻫا مﻲﺧﻮاﻫﻨد ﺑا ﺷرکت ارتﺒاط داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد ﻧﻴﺰ آﮔاﻫﻲ کﺴﺐ کﻨﻨد.
ﺑا تﻮجه ﺑه فرﺿﻴه دوم ،ایﻦ مطالعه ﻧﺸان داد که ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر مﻨاﺑﻊ فﻨاوري اﻃالعات ،مﻨاﺑﻊ اﻧﺴاﻧﻲ و مﻨاﺑﻊ
تجاري دارد و پﻴاده ﺳازي فﻨاوريﻫاي جدید در ﺳازمان یک جﺰ کلﻴدي از مﻔﻬﻮم ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ اﺳت .پﻴﺸﻨﻬاد
مﻲﺷﻮد که ﺑه مﻨﻈﻮر کارﺑرد ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،تمامﻲ ﺷرکت مجﻬﺰ ﺑه تﻜﻨﻮلﻮژيﻫاي ﻧﻮظﻬﻮر ﺑاﺷد که در ایﻦ صﻮرت کارکﻨان
تعﻬد و تمایﻞ ﺑﻴﺸﺘري در ﺑﻜارﮔﻴري ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارﻧد .اﺳﺘﻔاده از ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ از یک ﺳﻮ مﺴﺘلﺰم وجﻮد
زیرﺳاﺧتﻫاي تجارت الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ درﺷرکت ﺑﻮده و از ﺳﻮي دیگر مﺴﺘلﺰم آﺷﻨایﻲ کافﻲ مدیران و کارکﻨان واﺣد ﺑازاریاﺑﻲ و فروش
ﺑر اصﻮل ،مﺒاﻧﻲ و فرایﻨد ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ اﺳت .ﺑﻬﺘر اﺳت که مﺰایا و فﻮاید ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ در ﺷرکت ﺑﻴان ﺷﻮد و از
فﻨاوريﻫاي ﻧﻮیﻦ اﺳﺘﻔاده ﺷﻮد تا اﺳﺘﻔاده از فﻨاوري جدید ﺑه ﻃﻮر کامﻞ فرﻫﻨگ ﺳازي ﺷﻮد.
ﺑاتﻮجه ﺑه فرﺿﻴه ﺳﻮم ،ایﻦ راﺑطه ﺿعﻴفتریﻦ راﺑطه پﮋوﻫﺶ ﺑﻮده ،پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد مدیران ﺳازمانﻫا تﻮجه ﺑﻴﺸﺘري ﺑه
روشﻫاي ﻧﻮیﻦ ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد و ﺑه مﻨﻈﻮر پﻴﺸﺘاز ﺑﻮدن در ﺑازار رﻗاﺑﺘﻲ و ارائه مﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﺴﻴار ﺣائﺰ اﻫمﻴت
اﺳت که روشﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ را ﺑه کار ﮔﻴرﻧد.
مدیران ﺑاید مﻨاﺑﻊ را ﺑراي ایجاد ﻗاﺑلﻴتﻫاي جدید ترویج دﻫﻨد تا یک مﻮﻗعﻴت اﺳﺘراتﮋیک پایدار فراﻫم آورﻧد .ﺑﺨﺼﻮص مدیران
ﺑازاریاﺑﻲ ﺑه ﺑررﺳﻲ فرصتﻫا در ﺑازارﻫاي جدید ﺑپردازﻧد و ﻗاﺑلﻴتﻫایﻲ که ﺳازمان را ﻗادر ﺑه تﻮﺳعه رواﺑط ﻗﻮي ﺑا مﺸﺘریان مﻮجﻮد
ﺧﻮاﻫﻨد کرد؛ ﺷﻨاﺳایﻲ کﻨﻨد .تﺤقﻴﻖ ﺣاﺿر پﻴﺸﻨﻬاد مﻲکﻨد که مدیران مﻲتﻮاﻧﻨد ﺑﻨاﺑرایﻦ ﺑراي دﺳﺘﻴاﺑﻲ ﺑه عملﻜرد ﺑاﻻ ،تﻮاﻧایﻲ
ﺳازمان در ﺑه کارﮔﻴري مﻨاﺑﻊ در تمامﻲ ﻗاﺑلﻴتﻫاي ﺳازماﻧﻲ مﻬمتر از کامﻞ ﺑﻮدن مﻨاﺑﻊ در تمام ﺳطﻮح اﺳت .پذیرش کﺴﺐ و کار
الﻜﺘروﻧﻴک ،تاﺛﻴر ﻗاﺑﻞ مالﺣﻈهاي ﺑر رﺿایت مﺸﺘري و تﻮﺳعه راﺑطه ﺑا مﺸﺘري دارد .ﺣﻔظ و تﻮﺳعه رواﺑط ﺷرکت -مﺸﺘري ،افﺰایﺶ
در درآمد و ﺳﻮد را ﺑدﻧﺒال ﺧﻮاﻫد داﺷت.
ﺑاتﻮجه ﺑه فرﺿﻴه چﻬارم ،ﻫماﻧطﻮرکه مﺸاﻫده ﺷد ایﻦ راﺑطه ﻗﻮيتریﻦ راﺑطه ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑﻮده و ﺑعد مﺸﺘريﮔرایﻲ مﻬمتریﻦ
ﺑعد آن اﺳت ،پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد مدیران در تدویﻦ اﺳﺘراتﮋيﻫاي ﺷرکت تﻮجه ﺑﻴﺸﺘري ﺑه امر ﺑازارﮔرا ﺑﻮدن در جﻬت ایجاد رﺿایت در
مﺸﺘریان داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد که ایﻦ امر ﻧﻮآوري در تﻮلﻴد مﺤﺼﻮﻻت و ﺧدمات را افﺰایﺶ مﻲدﻫد .ﺑازارﮔرایﻲ داراي تاﺛﻴر مﺴﺘقﻴم معﻨﻲ دار
روي عملﻜرد اﺳت .ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﺑازارﮔرایﻲ ﺑﻬﺘر مﻲتﻮان اﺳﺘراتﮋيﻫا را اجرا کرده و عملﻜرد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴد .ﺷرکتﻫایﻲ ﺑا
ﺑازارﮔرایﻲ ﺑاﻻ ﺑه عملﻜرد تجاري ﺑرتر دﺳت مﻲیاﺑﻨد چﻮن ﺧﻮاﺳﺘهﻫاي ﺑﻴان ﺷده و ﻧﻴازﻫاي پﻨﻬان مﺸﺘریان ،اﺳﺘراتﮋيﻫا و
ﻗاﺑلﻴتﻫاي رﻗﺒا ،ﻧﻴازمﻨديﻫا و تﺤﻮﻻت کاﻧال و مﺤﻴط ﺑازار را ﺑﻬﺘر از رﻗﺒا درک مﻲکﻨﻨد .ﺷرکتﻫاي ﺑازارﮔرا ﺑا کﺴﺐ اﻃالعات
مرﺑﻮط ﺑه مﺸﺘریان و رﻗﺒا ،تﻮزیﻊ ایﻦ اﻃالعات در ﺳازمان و ﺑﻜارﮔﻴري ایﻦ اﻃالعات در تدویﻦ و ﺑازﻧگري اﺳﺘراتﮋيﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ،
مﺤﺼﻮﻻتﻲ مطاﺑﻖ ﺑا ﻧﻴازﻫا و ﺧﻮاﺳﺘهﻫاي مﺸﺘریان ﻃراﺣﻲ ﻧمﻮده و رواﻧه ﺑازار کرده که مﻮجﺐ افﺰایﺶ رﺿایت مﺸﺘري و وفاداري
در آن ﻫا ،افﺰایﺶ ﺑﻬره وري ﺑلﻨدمدت و در ﻧﺘﻴجه رﺷد فروش و ﺳﻬم ﺑازار مﻲﺷﻮﻧد.

ﺑا تﻮجه ﺑه فرﺿﻴه پﻨجم ،پﻴﺸرفتﻫاي تﻜﻨﻮلﻮژي ،ﺳازمانﻫا را ﺑراي تعامالت مﻮﺛر و کارآمد تﻮاﻧاتر از ﻗﺒﻞ ﺑا مﺸﺘریان ﺳاﺧﺘه
اﺳت .پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد صﻨایﻊ داراي تﻜﻨﻮلﻮژي ﺑاﻻ ،در ﺑﺨﺶ تﺤقﻴﻖ و تﻮﺳعه ﺳرمایه ﮔذاري ﺑﻴﺸﺘري ﻧمﻮده و ﺧﻮد را مﺘعﻬد ﺑه
ﺑﻜارﮔﻴري تﻜﻨﻮلﻮژي ﻫاي جدید ﺑداﻧﻨد .ﻧﻮآوري ،پذیرش و ﺣمایت از ایدهﻫاي جدید ،ﻫمﻜاري و ریﺴک پذیري ﺑﻴﻦ کارکﻨان در
اصالح مﺤﺼﻮﻻت جدید و اﺳﺘﻔاده ﺑﻬﺘر از اﻃالعات مﺸﺘري در ﺷرکت ترویج دﻫﻨد و ﺑدیﻦ ﮔﻮﻧه ﺑا ارائه مﺤﺼﻮﻻتﻲ جدید و مﻮرد
ﻧﻴاز مﺸﺘري ،رﺿایت او را جلﺐ ﻧمایﻨد .ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و اﺳﺘﻔاده از اﺑﺰارﻫاي ﻧﻮیﻦ ﺑاعث مﻲﮔردد تا ایﻦ دﺳﺘه از ﺷرکتﻫا آماده
ﺑاﺷﻨد و ﺑﺘﻮاﻧﻨد ﺑه ﺳرعت مﺤﺼﻮﻻت ،ﺧدمات و ﺑرﻧامهﻫاي کاري ﺧﻮد را ﺑا تﻐﻴﻴرات در مﺤﻴط ﻫماﻫﻨگ کﻨﻨد و مﺤﺼﻮﻻتﻲ را
ﻃراﺣﻲ کﻨﻨد که ﻧﻴازﻫاي مﺘﻐﻴر و مﻨﺤﺼر ﺑه فرد آن ﻫا را ﺑر آورده کﻨﻨد.
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تقﻮي فرد ،مﺤمد تقﻲ؛ ﺑﻬﺒﻮدي ،امﻴد و غﻔﻮریان ﺷاﮔردي ،امﻴر .)8330( .ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد تجاري(مطالعه
مﻮردي :ﺷرکت ﻫاي تﻮلﻴدي پذیرفﺘه ﺷده در ﺑﻮرس اوراق و ﺑﻬادار تﻬران) ،کاوﺷﻬاي مدیریت ﺑازرﮔاﻧﻲ ،ﻫﻔﺘم ،83 ،ﺑﻬار و
تاﺑﺴﺘان.218 -221 ،
ﺣقﻴقﻲ ﻧﺴﺐ ،مﻨﻴﮋه و ممﻴﺰي ،وﺣﻴده .)8338( .آزمﻮن یک مدل جامﻊ عملﻜرد مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘري در رﺳاﻧه ﻫاي
اجﺘماعﻲ در ﺑاﻧک ﻫاي مﻨﺘﺨﺐ ایران ،ﺳﻴاﺳت ﮔذاري پﻴﺸرفت اﻗﺘﺼادي داﻧﺸگاه الﺰﻫرا(س) ،چﻬارم ،88 ،تاﺑﺴﺘان.33 -81 ،
داداﺷﻲ ،مﺤمد علﻲ؛ مﺤمدیان ،مﺤمﻮد؛ دﻫدﺷﺘﻲ ﺷاﻫرخ ،زﻫره و ﺧاﺷعﻲ ،وﺣﻴد .)8331( .تعﻴﻴﻦ اﺛرﮔذاري مدیریت اﺑعاد
ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد ﺷرکت ﻫاي صﻨایﻊ غذایﻲ مﺤﺼﻮﻻت ارﮔاﻧﻴک در ایران ،پﮋوﻫﺶ ﻫاي مدیریت عمﻮمﻲ ،دﻫم ،ﺳﻲ و
پﻨجم ،ﺑﻬار.211 -231 ،
دعایﻲ ،ﺣﺒﻴﺐ اله و ﺑﻲ غم ،زیﻨت .)8330( .امﻜان ﺳﻨجﻲ پﻴاده ﺳازي ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ در ﺑازار فرش دﺳﺘﺒاف اﺳﺘان
فارس ،تﺤقﻴقات ﺑازاریاﺑﻲ ﻧﻮیﻦ ،پﻨجم ،اول ،81 ،ﺑﻬار.8 -21 ،
دﻫقاﻧﻲ ﺳلطاﻧﻲ ،مﻬدي؛ مﺤمدي ،اﺳﻔﻨدیار ﻫمﺘﻲ ،امﻴﻦ و رئﻮفﻲ ،مﺼطﻔﻲ .)8331( .ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري
ﺑر عملﻜرد ﺑازاریاﺑﻲ ﺑا تﺒﻴﻴﻦ ﻧﻔﺶ مﻴاﻧجﻲ ﻧﻮآوري و ﺣافﻈه ﺑازاریاﺑﻲ ،راﻫﺒردﻫاي ﺑازرﮔاﻧﻲ ،ﺑﻴﺴت و ﺷﺸم ،83 ،ﺑﻬار و
تاﺑﺴﺘان.81 -11 ،
دیﻮاﻧدري ،علﻲ؛ ﻧﻴﻜﻮکار ،غالمﺤﺴﻴﻦ؛ ﻧﻬاوﻧدیان ،مﺤمد و آﻗازاده ،ﻫاﺷم .)8311( .ﺑازارﮔرایﻲ و عملﻜرد کﺴﺐ و کار در
ایران ،مدیریت ﺑازرﮔاﻧﻲ ،8 ،8 ،پایﻴﺰ و زمﺴﺘان.33 -80 ،
رﺣﻴمﻲ ،رﺣﻴم و درویﺸﻲ ،مریم .)8330( .ﺑررﺳﻲ ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد تجاري ﺑا ﻧقﺶ مﻴاﻧجﻲ ﻧﻮآوري ﺳازماﻧﻲ(مﻮرد
مطالعه :ﺷرکت ﻫاي ﺳاﺧت و تامﻴﻦ ﻗطعات ﺷرکت ملﻲ مﻨاﻃﻖ ﻧﻔت ﺧﻴﺰ جﻨﻮب در اﺳﺘان ﺧﻮزﺳﺘان) ،تﺤقﻴقات ﺑازاریاﺑﻲ
ﻧﻮیﻦ ،پﻨجم ،چﻬارم ،83 ،زمﺴﺘان.833 -812 ،
رﺿایﻲ دولت آﺑادي ،ﺣﺴﻴﻦ و ﺧائف الﻬﻲ ،اﺣمد علﻲ .)8318( .مدلﻲ ﺑراي تعﻴﻴﻦ مﻴﺰان تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد کﺴﺐ و
کار ﺑا تﻮجه ﺑه ﻗاﺑلﻴﺘﻬاي ﺑازاریاﺑﻲ در صﻨایﻊ ﺷﻴمﻴایﻲ ،مدرس علﻮم اﻧﺴاﻧﻲ ،8 ،81 ،ﺑﻬار.838 -818 ،
رﺿائﻲ صﻮفﻲ ،مرتضﻲ؛ فراﻫاﻧﻲ ،اﺑﻮالﻔضﻞ و یاراﺣمدي ،جالل .)8338( .ﺑررﺳﻲ ﻧقﺶ ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر ﻫﻮﺷمﻨدي ﺑازار در
ﺷرکت ﻫاي ورزﺷﻲ ،مدیریت و تﻮﺳعه ورزش ،1 ،8 ،ﺑﻬار و تاﺑﺴﺘان.88 -18 ،
زﻫدي ،مﻬران؛ ﺷافعﻲ ،رﺿا و ﻫاﺷمﻲ ،ﺳﻴدرﺿا .)8338( .تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ارتﺒاﻃﻲ(مﻮرد مطالعه :ﺷرکت ﻫاي
کﻮچک و مﺘﻮﺳط صﻨعﺘﻲ ﺷﻬر کرماﻧﺸاه) ،مدیریت تﺤﻮل ،چﻬارم ،1 ،پایﻴﺰ و زمﺴﻨان.801 -818 ،
ﺳﻴف الﻬﻲ ،ﻧاصر .)8331( .ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ و ﺛﺒات مدیریﺘﻲ ﺑر عملﻜرد مالﻲ ﺷرکت ﻫا ،اﻗﺘﺼاد مالﻲ ،ﺳﻴﺰدﻫم،01 ،
پایﻴﺰ.218 -211 ،
ﺷریﻔﻲ ،اﺣﺴان و یﺰداﻧﻲ ،ﻧاصر .)8331( .تاﺛﻴر ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ ایﻨﺘرﻧﺘﻲ ﺑر تﻮﺳعه ﺑازارﻫاي ﺑﻴﻦ المللﻲ ﺷرکت ﻫاي
صادراتﻲ ،مطالعات مدیریت راﻫﺒردي ،30 ،تاﺑﺴﺘان.811 -813 ،
ﺷﻜرچﻲ زاده اصﻔﻬاﻧﻲ ،اﺣمدرﺿا؛ ﻧﻴلﻲ ،مجﻴد ﺣمﺰه لﻮ ،عاﻃﻔه و کریمﻲ ،رﺣمان .)8333( .ﺑررﺳﻲ راﺑطه ﺑﻴﻦ مدیریت ارتﺒاط
ﺑا مﺸﺘري و عملﻜرد ﺳازماﻧﻲ در ﺷرکت ﻫاي دولﺘﻲ ایران(مﻮرد مطالعه ﺷرکت ﮔاز اﺳﺘان مرکﺰي) ،تﺤقﻴقات ﺑازاریاﺑﻲ ﻧﻮیﻦ،
چﻬارم ،اول ،82 ،ﺑﻬار.811 -881 ،
ﻃریقﻲ ،رﺳﻮل؛ ﺳجادي ،ﺳﻴد ﻧﺼراله ،ﺣمﻴدي ،مﻬرزاد و ﺧﺒﻴري ،مﺤمد .)8331( .ﺷﻨاﺳایﻲ عﻮامﻞ مﻮﺛر ﺑر تﻮﺳعه ﻗاﺑلﻴت
ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ورزش ﺣرفه اي ایران ،مطاعات راﻫﺒردي ورزش و جﻮاﻧان ،02 ،81 ،زمﺴﺘان.8-30 ،
ﻻجﻮردي ،مﺴعﻮد؛ داﻧایﻲ ،الﻮالﻔضﻞ؛ ﻻجﻮردي ،مﻴالد و کاظم پﻮر ،مازیار .)8331( .ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر اﺑعاد ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر
کارکردﻫاي مدیریت داﻧﺶ ،مدیریت راﻫﺒردي داﻧﺶ ﺳازماﻧﻲ داﻧﺸگاه جامﻊ امام ﺣﺴﻴﻦ(ع) ،اول ،2 ،پایﻴﺰ.811 -210 ،
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چکـیده
هدف تحقیق حاضر تدوین الگوی استخدام نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسالمی با تاکید بر آموزه های نهج البالغه
بود .برای انجام این مهم از روش تحقیق کیفی بهره گرفتهشده بدین معنی که پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج
چارچوب نظری ،محتوای کتاب شریف نهجالبالغه که شامل خطبهها ،نامهها و حکمتهای امام علی (ع) خصوصاً در زمان
زمامداری ایشان است با استفاده از فرم وارسی بسته و پیش سازمانیافته مورد مداقه و تحلیل قرارگرفته و جمالت و
عبارات منتخب به انضمام متن فارسی و آدرس در حوزههای منبعث از چارچوب نظری بهعنوان روش یا پیشنیاز درج
گردید .نتایج این بررسی نشان داد که امام در دوران زعامت خود از نظامی جامع و چندوجهی برای استخدام نیروی انسانی
بهره میبرده که شامل شش مرحله آمادهسازی ،تعریف شایستگیها ،شایسته شناسی ،شایسته پروری ،شایسته گماری و
ارزیابی بوده و بر این اساس پیشنهادهایی برای اجرای اثربخش استخدام نیروی انسانی در سازمانهای اداری ارائهشده
است.

واژگـان کلـیدی :نیرو انسانی ،استخدام نیروی انسانی ،مدیریت اسالمی ،نهج البالغه

 -3دانشجوی دکتری تخخصی گروه مدیریت بازرگانی ،بازاریابی ،واحد ساوه ،دانشگاه ازاد اسالمی
 -1دانشجوی دکتری تخصصی گروه مدیریت بازرگانی ،بازاریابی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی( .نویسنده مسئول)
samira_ss839@yahoo.com
 -1گروه مدیریت بازرگانی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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امروزه نه تنها با مسائل نیروی انسانی نمی توان برخوردی واکنشی داشت ،بلکه مدیران سازمان باید قبل از هر کاری نیروی
انسانی کارآمد و اثر بخش در سازمان ها را شناسایی و گزینش نمایند و در این زمینه برنامه های عملی و عقالنی را طراحی نمایند.
بررسی معیارها و فرآیند موثر در شناسایی و گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسالمی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی ،گام
مهمی در نظام جامع مدیریت منابع انسانی به شمار می آید که در صورت فقدان آن ،سازمان ضررهای مادی و معنوی بسیاری را
متحمل خواهد گشت.
از این رو ،انتخاب و گزینش مدیران شایسته از مهمترین و حساسترین مسائل در فرآیند کار در هر سازمانی خواهد بود .تحقق
اهداف هر سازمانی ،وابسته به مدیریت آن سازمان و چگونگی اداره آن بدست افراد شایسته و مجرب می باشد .در کالمی از امام
صادق (ع) آمده است« :النّاسُ معادِنُ کَمعادِنَ الذَّهب و الغفیه» (مردم همچون معادن طال و نقره اند) .پس مدیران با تجربه باید
همچون معدن شناس و گوهر دان ،افراد الیق را شناسایی کند و با توجه به استعدادی که در هر فرد سراغ دارند او را به کار گیرند؛
به این دلیل که موفقیت یا شکست هر سازمانی در مرحله ی نخست :گزینش صحیح کارکنان و در مرحله ی بعد :منوط به کارکرد
اعضای آن است( .عسکری وزیری 10 :3159 ،و  )10رشد و توسعه ی سازمان ها در پی آن جامعه و کشور در گروه استفاده صحیح
از سرمایه انسانی است که با در نظر گرفتن این شرایط به عقیده نگارندگان آنچه می تواند باعث ایجاد تعادل در عرصه ی علوم
انسانی گردد ،یاری طلبیدن از منابع ارزشمند دینی و بومی است که با بهره مندی از منابع الیزال الهی اطالعات بسیار دقیق و
ارزشمندی ارائه می دهند از جمله مهمترین این منابع ،کتاب جالب و شگفت انگیز «نهج البالغه» می باشد که سخنان برگزیده
حضرت امیرالمومنین علی (ع) در جمیع فنون و بخش های مختلف در آن گرد آوری شده است( .مهرابی)101 :3101 ،

 -2تاریخچه و مفهوم مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی ریشه در حوادث و تحوالتی دارد که با وقوع انقالب صنعتی در انگلستان آغاز شد؛ البته نشانه هایی از
مدیریت منابع انسانی و تشکیل اصناف و اعتصابات کارگری در روم ،مصر و ایران باستان وجود دارد ولی تکوین آن بطور مدون
پس از انقالب صنعتی و پیدایش کارخانه های بزرگ در اروپا و آمریکا بود که استخدام و حضور عده ی کثیری از کارگران در یک
مکان را امکان پذیر کرده بود( .آرین قلی پور )31 :3151 ،مدیریت منابع انسانی در حقیقت ،عنوانی است که طی دهه  3711مطرح
گردید است که بسیاری از نویسندگان هنوز عناوین قبلی و قدیمی آن یعنی مدیریت پرسنلی ،ادراه ی امور کارکنان ،روابط صنعتی
ویا روابط کار را عموما به صورت مترادف مورد استفاده قرار می دهند و مدیریت منابع انسانی تخصص ویژه ای از مدیریت به شمار
می رود( .ابطحی )9 :05 – 07 ،و در ایران نیز این تاریخچه با به وجود آمدن نظام اداری در سال  3107دچار تحوالت فراوانی شد
و شروع اولین فعالیت در زمینه مدیریت منابع انسانی در ایران به حساب آوریم و نخستین بار در سال  3113شمسی ،قانون استخدام
کشوری به تصویب مجلس شورای ملی رسید .این قانون مشتمل بر  9فصل و  10ماده بوده که با توجه به پیشرفت علم مدیریت
منابع انسانی در آن سازمان بسیار جامع بود ولی با کمال تاسف هیچ یک از سازمانهای دولتی آن را در عمل به اجرا نگذاشتند.
می توان گفت که در سال  3109تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب قانون استخدام کشوری را اولین مرحله در
اعمال مدیریت منابع انسانی صحیح در بخش دولتی به حساب آورد( .قربانی و صابری مقدم)17 :3153 ،
مدیریت منابع انسانی از لحاظ مفهومی عبارت است از تخصص ویژه ای که کوشش می کند تا در جهت کسب رضایت
کارکنان و تامین هدفهای سازمانی سیایت گذاری ،برنامه ریزی و فعالیت نماید که مدیران منابع انسانی ،نه تنها در مقابل نیروی
انسانی یک سازمان مسئول اند بلکه از طرف دیگر در مقابل مدیران رده باالی سازمان نیز مسئولیت دارند( .ابطحی)0 :05 – 07 ،
در حال حاضر هر روزه سازمانهای بیشتری احساس می کنند که به نظام کارآمدی برای برنامه ریزی و حمایت از حرکت و
جابه جایی افراد در داخل سازمان نیاز دارند .بدین منظور سازمانها باید از نظام برنامه ریزی شغلی درتمام سطوح ،جانشین پروری،
انتصاب یا جایگزینی افراد و قرار گرفتن افراد در سمتهایی که شایستگی الزمه آن را دارند و می توانند به بهترین وجه هدفهای
فردی و سازمانی را برآورده کنند حمایت کافی را به عمل آورند .سازمانها ضمن سعی در انتخاب و جذب کارکنان شایسته و
اثربخش ،درصدد بهبود و گسترش توانمندیها و شایستگیهای آنان هستند در این میان ناجا از این قاعده مستثنا نیست و
ازآنجاییکه کشور ایران یک کشور اسالمی و تحت تأثیر آموزههای اسالمی است ،میتوان از این آموزهها برای شایستهساالری
منابع انسانی استفاده کرد درنتیجه پژوهش حاضر درصدد بررسی شکلگیری استخدام نیروی انسانی بر اساس آموزههای اسالمی در
سازمان ها با تاکید بر دیدگاه اما علی (ع) است.

 -3اهمیت مدیریت منابع انسانی
در گذشته رهبری نیروی انسانی در سازمان ها به عهده ی اداره ی آمار و امور اداری بوده و اهمیت عامل انسانی و نقش
منحصر به فرد او به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب واالتر از
گذشته یافته است ،اما جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای سازمانی یاد می شود
بدین لحاظ امروزه سازمان ها برای بقاء انتظام و بالندگی خود می کوشند از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی به رشد
وسیع ،بهبود مستمر ،کارآمدی ،سودبخشی ،انعطاف پذیری ،انطباق پذیری ،آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در
عرصه فعالیت خود نایل شوند .به زعم بارون وگرپس منابع انسانی کلید موفقیت یا شکست های سازمانی به شمار می آید( .قربانی
و صابری و جاغرق)37 :3153 ،

 -4وظایف مدیریت منابع انسانی

ب -وظایف و مسئولیت های اختصاصی:
 – 3کارمندیابی ،جذب و گزینش که موضوع اصلی مقاله می باشد که به آن می پردازیم.
 – 1آموزش و توسعه منابع انسانی
 – 1طراحی سیستمهای حقوق و دستمزد
 – 0شناخت استعدادها و عالیق ،انگیزه ها و شخصیت نیروی انسانی
 – 9اقدامات مربوط به نگهداری جسم و روان منابع انسانی
 – 7اقدامات مربوط به نقل و انتقاالت و جابجایی کارکنان
 – 1اقدامات مربوط به نظم و انضباط و رسیدگی به شکایات
 – 0ارزشیابی شایستگی کارکنان (ارزشیابی عملکرد کارکنان)
 – 5برنامه ریزی نیروی انسانی
 – 31ایجاد نظم ،رعایت اخالق و قانون در کار (ابطحی)39 :3103 ،
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نقش مدیران منابع انسانی در دنیای امروز به نحو چشمگیری افزایش یافته است و وظایف و مسئولیت های گوناگون را برای
آنان قائل شده اند که شامل دو قسمت و به شرح زیر تقسیم می گردند:
الف -وظایف و مسئولیت های عمومی:
 – 3برنامه ریزی
 – 1سازماندهی
 – 1هدایت و رهبری
 – 0نظارت و کنترل

 -5فرآیند کارمندیابی
فرآیندی است که بوسیله آن کسانی که به نظر می رسد توانایی بالقوه ای برای عضویت در سازمان و انجام دادن وظایف
محول دارند ،شناسایی می گردند و موجبات جذب آنها به سوی سازمان فراهم می شود( .اسفندیارسعادت )51 :3101 ،سازمان ها از
منابع متعددی برای یافتن متقاضیان کاراستفاده می کنند ،منابع چون ارجاع کارکنان ،فعلی ،نسبتا غیررسمی است ،انتخاب کارکنان
فرآیند گزینش افراد برای استخدام آنها درسازمان است ویک گزینش خوب مزایای بسیارخوبی دارد وانتخاب کارکنان مناسب می
تواند موجب بهبودی اثر بخش سایر فعالیت های منابع انسانی شود و از برخی مسائل و مشکالت ممانعت کند( .اعرابی ،فیضی،
)135 :3100

 -1-5فرآیند کارمندیابی در اسالم
کارمندیابی در اسالم ،به لحاظ ساختار و سمت و سوی کلی با کارمندیابی در مکاتب غیر دینی ،تفاوت اساسی دارد .اگر
شناسایی نیروها در برخی از نظام های بشری معاصر ،حرکتی بر محور سود و لذت و توسعه قلمروهای حاکمیت سودآور است .نظام
اسالمی کامال معطوف به ارزش ها و اصول متعالی است که اگر کارگزاران به این اصول ،معیارها و مبانی توجه و عمل کنند جامعه
از پرتو آنان به رفاه و آسایش و امنیت روانی ،فکری و اجتماعی دست خواهد یافت و الفت و رابطه ای مودّت آمیز و حمایت گرانه و
35

تکامل بخش در آن برقرار خواهد شد و از آنجا که بقای هر نظام سیاسی و اجتماعی به انسان های کارآمد و فعال وابسته است؛
سپردن مسئولیت کارها به هر فردی باید با شناخت از او همراه باشد ،همچنان که حضرت علی (ع) در چندین بخش از عهدنامه ی
خود به مالک اشتر ایشان را در کار انتخاب کارگزاران خویش به شناخت و تحقیق امر فرموده اند.
امام خمینی نیز فرمودند « :انتخاب اصلح برای مسلمین ،یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسالم و حیثیت آن داشته باشد و همه
چیز را بفهمد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد که اگر اصلح را انتخاب کردید کار اسالمی می کنید( .عسکری
وزیری )51 ،50 ،55 :3159 ،حضرت علی (ع) فرموده است« :العاقل مَن أحسن صنائقه وَ وضَح سَعیهُ فی مواضِعها» (عاقل کسی
است که کارها و اعمالش به بهترین وجه انجام می دهد و تالش و کوشش خود را به کار می گیرد و انتخاب احسن را نشانه عقل
برشمردند)( .مهرابی)101 :3151 ،

 -6فرآیند گزینش و جذب
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در لغت به معنای (برگزیدگی چیزی را بر چیزی ترجیح دادن آمده است) فرآیند گزینش و استخدام کارمندان و افراد مورد نیاز
سازمانها امروز در یک بخش مجزا به نام اداره گزینش و یا «کارگزینی و امور استخدامی» و یا «اداره جذب و گزینش» ویا تحت
عناوین دیگر انجام می گیرد واما عمال این مدیران سازمان ها هستند که مسئولین هر واحد و یا رده را منصوب نموده و «تیم
کاری» و یا جمع مسئولین و سرپرستان قسمت ها و بخش های مختلف را طبق خواست خود به وجود می آورند (قبادی:3110 ،
 )57ولی در نظامی که شالوده و اساس آن ،مکتب و دین است و دین در آن داعیه دار تعمیق و گسترش ارزش هاست ،بی شک
مجریان از باالترین تا پایین ترین مقام ،باید واجد صالحیت هایی باشند که بر اساس مراتب متفاوت است که مطابق با معیارها و
مالک های اعتقادی ،اخالقی ،سیاسی و رفتاری تعریف می شود و مطابق با دیدگاه اسالم مسلمانان معتقدند که خداوند ،پیام و
دستورات خود را از طریق پیامبرانی به انسانها ابالغ کرده است که این رابطه خدا با مردم ،با ظهور حضرت آدم (ع) آغاز شده و با
بعثت پیامبر اسالم حضرت خاتم محمد (ص) پایان یافته است( .عسکری وزیری 317 :3159 ،و )90

 -1-6معیارهای گزینش و جذب
معیارگزینش و جذب برای مدیران منابع انسانی به سه دسته تقسیم می گردند:
 -3معیارهای سازمانی :که به ویژگی های الزم برای موفقیت آمیز بودن شغل در سازمان مربوط می گردد که معموال در فرم
های شرح شغل منعکس شده اند.
 -1معیارهای اخالقی :یک سلسله از رفتارهای پذیرفتنی جوامع انسانی اند که ممکن است در جوامع اسالمی وغیر اسالمی
مطرح و قابل قبول باشند (پاکیزگی ،ادب – برخورد مناسب ،رعایت حق تقدم و احترام به قوانین و .)...
 -1معیارهای ارزشی :چیزی وسیع تر از  1معیاردیگر می باشد و در واقع زیر بنای آن ،دو معیار در جامعه های اسالمی به شمار
می آید از قبیل ( :اعتقاد به حیات سرمدی ،بهشت و دوزخ ،لزوم پیروی از دستورات خداوند و پیامبران و ائمه اطهار و ( )...ابطحی،
 )311 :3103مالک و معیار گزینش ها در حکومت نبوی و اسالمی ،فضائل و مناقب اخالقی و انسانی از قبیل علم ،دیانت ،کاردانی،
شجاعت ،مدیریت ،قاطعیت و جوان و با نشاط بودن نیروها بوده است .وقتی که پیامبر (ص) حکومت اسالمی را در زمینه بنیان نهاد
در عرصه های اجرایی ،اداری ،نظامی و فرهنگی کشور ،سهم بیشتری را به جوانان مسلمان اختصاص داد( .عسکری وزیری:315 ،
 )300بطوریکه معیارهای گزینش و جذب را به  1دسته تقسیم می نمایند:
الف -معیارهای عمومی گزینش :معیارهای عمومی گزینش شامل همان سه معیار:
 -3معیارهای سازمانی :تالش فرد برای هرموردی که به موفقیت آمیز بودنش در سازمان کمک می کند را شامل می گردد1 ،
–معیارهای اخالقی :همان رفتارهای مورد قبول جوامع انسانی موجود در جوامع اسالمی و غیر اسالمی می باشد – 1 .معیارهای
ارزشی :که مهمتر از  1معیار دیگر می باشد که در واقع زیر بنای آن دو معیار در جامعه اسالمی می باشد.
حضرت علی (ع) به مالک اشتر نخعی می فرماید« :ثم الصق بذوی المرووات و االحساب و اهل البیوتات الصالحه و السوابق
الحسنه» (پس به سراغ کسانی برو که از خانواده های اصیل ،نجیب با شخصیت ،مومن ،صالح و خوش سابقه باشند) در این جا به 1
ویژگی الزم یعنی «تجربه» و «حیاء» نیز اشاره شده است که میتوان «تجربه» کاری از معیارهای تخصصی و «حیاء» را از
معیارهای عمومی گزینش محسوب کرده .قال علی (ع)« :والقدم فی االسالم المتقدمه» (و کسانی را برگ زین که در اسالم
پیشگامترند)( .مهرابی 79 :01 – 03 ،و )70
ب -معیارهای اختصاصی گزینش :داشتن «تجربه» و «تخصص» و «کاردانی» و  ...از جمله معیارهایی است که به کرات مورد
تاکید معصومین (ع) قرار گرفته است چنانچه امیر المومنین (ع) می فرماید« :والتقبلنَّ فی استمال عمّالک و امرائک شفاعهُ االّ
شفاعه الکفائه و االمانه» (در بکارگیری و استخدام عامالن و مسئولین هیچ شفاعتی (معیاری) غیر از شفاعت (معیاری) غیر از

شفاعت کاردانی و تخصص و امانت داری آنها را نپذیرد) (مهرابی 79 :01 – 03 ،و  )70دو تعریف تخصص صاحب نظران عقیده
دارند که مهارت های باالی شغلی خاص که در سایه دانش فنی،تجربه عملی و تیز هوشی بدست می آید .امام علی (ع) می فرماید:
(اطمینان خاطر پیدا کردن قبل از کسب مهارت وتخصص ،مخالف دور اندیشی است و نیز فرموده خداوند انسان متخصص امین را
دوست دارد)( .مهرابی 111 :3151 ،و )111

 -2-6ضرورت وجود دستگاه گزینش در اسالم:

 -7مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی (ع)
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نیروی انسانی با ارزش ترین منبع سازمانی محسوب می گردد .دستگاه گزینش به منظور گزینش کارگزاران ،مدیران و کادر
دستگاههای گوناگون نظام اسالمی به چهار دلیل ضروری می باشد:
 – 3مدیریت در نظام اسالمی یک مدریت تعریف شده و هدفمند است که با همه نظام ها دیگر متفاوت می باشد .مدیریت در
نگرش غربی یا شرقی فقط برای تامین نیازهای مادی انسانی و در چهارچوب زندگی دنیوی تعریف و هدف گذاری می شود .در
واقع تمام هم و غم بشر و مدیریت در جهت آسایش و رفاه بیشتر انسان در زندگی است اما در منظومه ی معرفتی اسالم ،هدف
مدیریت تربیت و هدایت انسان می باشد که این مدیریت هدفمند در اهداف رسالت انبیاء نیز آمده است که قرآن در تبیین از هدف
پیامبر (ص) می فرماید« :وَیُزکّیهِم و یُعلّمُهُم الکتابَ والحِکمَه».
 –1در اسالم همواره مسئولیتها بر اساس صالحیت ها و ارزش های فرد به او داده می شود و فرد را که شرایط و صالحیت
های الزم را در خصوص مسئولیت ها خطیری به او واگذار شده است گزینش و انتخاب می نماید.
 –1وجود دستگاه گزینش در اسالم بر اساس یک فرآیند ضابطه گرا و اصولی و با رعایت یکسانی برای تمام اقشار مردم در
نظر گرفته شده است که حضرت علی (ع) درباره ضابطه گرایی در گزینش نیروها خطاب به مالک اشتر می فرمایند:
«به صرف دل خوش کردن و اظهار صمیمیت با افراد ،آنها را به کارنگیر که همه مردم نزد ما در حق یکسانند».
 –0ضرورت گزینش در اسالم ،یک ضرورت عقالنی و منطقی و انکارناپذیر است .گزینش سنت الهی است که با برگزیدن
بندگان خالص و برترین انسان ها از طرف پروردگار عالمیان برای هدایت نوع بشر آغاز شده است و گزینش درمرتبه پایین تر به
صورت مقوله ای عقلی از اوان زندگی ،در ابتدایی ترین امور تا سرنوشت سازترین آنها ادامه پیدا میکند( .عسکری وزیری:3159 ،
 315و  301و )301
قال ابوعبداهلل (ع)« :مِن اتخذاخاً مِن غیراختیار الجأه االِضطرار اِلی مَرافِقَه االشَرار» (هر کس برادری را بدون آزمون و امتحان
اختیار کند ،به حکم اضطرار ناگزیر از رفاقت با بدان گردد)( .مهرابی 70 :3101 – 03 ،و )75

امیر مومنان علی (ع) پس از قبول رهبری مسلمین به بازسازی نظام سازمانی کشور پرداخت و در مرحله نخست به بازسازی و
پاک سازی سازمان ها از عناصری که بدون صالحیت به برخی پست ها را اشغال نموده بودند ،دست زد و به دنبال آن افراد متقی و
پرهیزگار و تربیت شده را در مکتب اسالم راستین به کار گرفت و در فرمانش به مالک اشتر نخعی که در حقیقت منشور و قانون
اساسی حکومت علی (ع) و به تبع آن حکومت و رهبری اسالمی است بهترین الگو و نمونه را ارائه داد( .کریمی و باباپور:3100 ،
 )00و در ادامه نامه حضرت علی (ع) کارگزاران دولتی را به چهار گروه تقسیم می کند و برای استخدام در هر گروه شرایطی را مقرر
می فرمایند:
اول :استخدام نظامیان :برای فرمانده سپاه کسی را برگزین که خیر خواهی او برای خدا و پیامبر و امام تو بیشتر و دامن او
پاک تر ،شکیبایی ،صبر او برتر باشد .از کسانی باشد که دیر به خشم آید و عذر پذیرتر باشد و بر ناتوان رحمت آورد وبا قدرتمندان و
زورگویان با قدرت برخورد کند درشتی (دیگران نسبت به او) او را به تجاوزنکشاند و ناتوانی او را از حرکت باز ندارد.
در جمالت فوق امام نظامیان را به دو دسته :الف ) فرماندهان ب ) سربازان تقسیم می نماید وسپس صفات و اولویتهای هر
گروه را جهت استخدام وبه کارگیری فهرست می نماید و نکته جالب در این خصوص شرایط استخدامی فرماندهان است ،زیرا آنها
ضمن دارا بودن شرایط عمومی از قبیل برخورداری از خانواده های ریشه دار ،شخصیت حساب شده ،سوابق نیکو و دالوری و
رشادت باید صاحب صفاتی خاص دیگری نیز باشند:
 -3نسبت به خدا و پیامبر و امام خیرخواه باشند.
 -1پرهیزگارتر از دیگران باشند.
 -1صبورتر از دیگران باشند.
 -0با قدرتمندان و زورگویان با قدرت برخورد کند.
 -9نسبت به اهداف خود ایمان داشته باشد و ( ....نهج البالغه)919 :3101 ،
34
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دوم :استخدام قضات و داوران :از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن ،کسانی که از مراجعه فراوان
آنها به ستوه نیاورد و با برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد ،در اشتباهاتش پافشاری نکنند ،طعم را از دل ریشه کن
نماید ،کسی که با ستایش و پرب زبانی می خواهد او را فریب دهد متوجه باشد( .نهج البالغه)911 :3101 ،
سوم :گزینش کارگزاران :بنابرآنچه گذشت ،انتخاب افراد که به شخصیت و کفایت آنان اعتمادی هست وبه آینده دین و
دولت التزام کامل دارند ،بایستی این انتخاب در منتهای درجه از هوشیاری و امانت صورت پذیرد و اهمیت صحیح انتخاب کارگزار
نص صریح قرآن کریم است که می فرماید« :اِنَّ اهلل یأمِرکم أنَ تودوا اِالمانت الهی اهلها» (خدای تبارک تعالی امر می کند که به
شما که امنتها را به اهل آن بسپارید) واولین مالکی که برای استخدام و جذب افراد در سمت ها و مقام ها مختلف حکومتی انجام
داده می شد ،همان ایمان به خدا و اعتقاد بود که اگر ایمان و اعتقاد در شخص وجود داشت آن وقت مسائل دیگر از قبیل جنسیت،
ملیت ،قبیله ،قسم نامه و  ...برای او در نظر گرفته می شد تا منصبی از مناصب حکومتی به وی داده می شد و حق این امور اجرا
گردد و اگر صاحب منصب و کارگزاری از رفتاری ویژه نظیر :پاکدامن ،اعتماد و وثوق ،شجاعت ،عدالت برخوردار بود ،این کارگزار
رابه منصب و مقامی عالی تر در دولت ارتقاء می دادند( .جمعی از علماء و فقها 111 :3111 ،و  )110کارگزاران دولتی را از
خاندانهای پاکیزه و با تقوا که در مسلمانی سابقه ای درخشان دارند انتخاب کن ،زیرا اخالق آنان گرامی ترو آبرویشان محفوظ تر و
طمع ورزی شان کمتر و آینده نگری آنان بیشتر باشد.
چهارم :انتخاب و گزینش نویسندگان و منشیان :در امور نویسندگان و منشیان به درستی بیندیش و کارهایت را به
بهترین آنها واگذار و نامه های محرمانه را از میان نویسندگان به کسی اختصاص ده که صالح تر از دیگران باشد .در تنظیم هیچ
قراردادی سستی نورز (نهج البالغه )903 :3101 ،و ایشان در نامه  13نهج البالغه به فرزند خویش امام حسن (ع) می فرمایند« :اگر
درباره جهان و تحوالت روزگار مشکلی برای تو پدید آمد آن را به عدم آگاهی ارتباط بده»( .نهج البالغه ،خطبه  )319در امور
کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان به گمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران ،آنان را به کارهای مختلف
وادار نکن ،زیرا نوعی ستمگری و خیانت است( .نهج البالغه)911 :3101 ،
با جمع بندی مطالب این پژوهش میتوان الگوی استخدام نیروی انسانی از اسالم را در قالب نمودار زیر نمایش داد:

شکل -1تدوین الگوی استخدام نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسالمی

 -8نتیجه گیری
تجربیات چندین ساله نشان می دهد که سیستمهای کارمندیابی ،جذب و گزینش های سلیقه ای و غیر عملی پرداخت حقوق و
دستمزدهای ناکافی ،عدم انگیزه ،عدم ارتباط صحیح درون سازمانی و کمبود انگیزه های معنوی ،عدم رسیدگی به شکایت و ازهمه
مهمتر نبود عدالت استخدامی و اجتماعی ،فقدان مدیریت مشارکتی و  ...همه باعث بوجود آمدن عوامل استرس زای شغلی و حرفه
ای و تضعیف نظام شایسته ساالری و صدها عامل دیگر مربوط به مدیریت منابع انسانی ،همه و همه می توانند زمینه های
مساعدی را برای عدم رعایت اخالق کاری و قانون در کار فراهم آورند و با توجه اینکه کشورما ایران یکی از پیشگامان مدیریت
اسالمی در مقایسه با دیگر کشورهای اسالمی منطقه می باشد .امیدواریم که مدیریت منابع انسانی اسالمی در تمامی وزارتخانه ها
و سازمان های دولتی و غیر دولتی با رعایت حفظ نظام ارزش ها و با بهره برداری از منابع بسیار غنی دینی و علمی و آثار پیشوایان
دینی ما من جمله کتاب گوهربار «نهج البالغه» و دستورات موکد اسالم و قرآن در زمینه مختلف مدیریت منابع انسانی بتواند قدم
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مثمرثمری در جهت تحقق آرمانهای کشور و اهداف سازمانی بردارد و همیشه شاهد عدالت علی (ع) در زمینه های مختلف مدیریت
(منجمله منابع انسانی) باشیم که ان شاهلل دیگر شاهد تضییع حق و حقوقی در هیچ نقطه ای از کشور اسالمی مان نباشیم.
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عسکری وزیری ،علی ( .)3159شناسایی و گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسالمی .انتشارات قم ،موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی ،ص  10و  10و  19و  17و  10و  99و  90و  51و  50و  55و  315و  301و  301و .300
الوانی ،مهدی ( .)3109مدیریت عمومی .انتشارات تهران ،نشر ،نی ،ویراست سوم ( ،)3107ص .150
اِل ،گرگ و کنت جی ،استورات .)3100( ،پیوند استراتژی و عمل .مترجم :اعرابی ،سید محمد و فیضی ،مرجان ناشر:
تهران ،مهکامه ،ص .135
ابطحی ،سید حسین ( .)3107 – 3105مدیریت منابع انسانی .انتشارات سمت ،ص  0و .9
قلی پور ،آرین ( .)3151مدیریت منابع انسانی (مفاهیم و تئوری ها و کاربردها) .ناشر :تهران ،انتشارات سمت ،مرکز
تحقیق و توسعه علوم انسانی ،ص .31
قربانی ،محمود و صابرمقدم ،فرزاد و ماهی جاغرق ،احمد ( .)3153مدیریت منابع انسانی ،ناشر :مشهد ،گل آفتاب ،ص 37
و .17
ابطحی ،سید حسین ( .)3103مدیریت منابع انسانی (اداره ی امور کارکنان در سازمانهای دولتی ،صنعتی و بازرگانی) کرج،
انتشارات :موسسه ی تحقیقات و آموزش مدیریت ،ص  39و .311
دشتی ،محمد ( .)3101نهج البالغه ،علی (ع) ،ترجمه (عربی – فارسی) ،انتشارات( :آستان قدس رضوی) ،شرکت به نشر،
ص  919و  911و .903
کریمی ،محمود و بابا پور ،اسماعیل ( .)3100مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن .ناشر :کنکاش دانش ،ص 00
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